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Архимандрит Кирил (Говорун) е преподавател в Ака-
демията „Свети Игнатий” и в Богословската акаде-
мия в Стокхолм, Швеция. Научен сътрудник на Колум-
бийския университет в САЩ. Завършил е богословие 
в Киевската духовна академия и в Атинския универ-
ситет, защитава докторска дисертация по филосо-
фия в Дърам, Великобритания.
През 2007 г. приема монашеско пострижение. От 
2008 до 2009 г. е председател на Отдела за външ-
ноцърковни отношения на УПЦ МП, а в периода 2009–
2012 г. е заместник-председател на Комитета по 
образование на Руската православна църква. Автор на монографията Воля, действие 
и свобода. Христологичните спорове през VII век (Will, action and Freedom. Christological 
Controversies in the Seventh Century. Leiden- Boston: Brill, 2008), както и на множество ста-
тии и изследвания в областта на богословието.

ОТКРИТОСТ	И	ИЗБЯГВАНЕ	

НА	ТРИУМФАЛИЗМА:	

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА	ПРЕД	

ПРАВОСЛАВНАТА	ЦЪРКВА	НА	

УКРАЙНА

С архим. Кирил Говорун разговоря Димитър Спасов

Подписаният Томос за автокефалия на Православната църква на Украйна оп-
равда ли всички ваши очаквания? Има ли съществена разлика в публикувания 
документ и в предоставените от Константинопол томоси на останалите 
славянски църкви?

Украинската автокефалия според мен типологично не се отличава от останали-
те автокефалии от новото време: възобновените, както в случая с Българската 
или Сръбската църкви, или възникналите от нулата, както в случая с Еладската 
църква. Наричам този тип автокефалии балкански. Той отразява процеса на 
формиране на нацията и нейното освобождаване от империята. Поради факта, 
че тези автокефалии са еднотипни, пораждащите ги документи също си прили-
чат. Църковният историк Владимир Бурега направи анализ на томоса за Украйна 
и на томосите за другите съвременни автокефалии и не намери съществени 
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разлики между тях.1 Съществуващите отличия са от второстепенен характер. 
След като анализирах Украинския томос, мога да заявя, че той напълно отгова-
ря на нуждите на новосъздадената църква. От една страна, той  дава пълно-
ценна автокефалия, а от друга – позволява на Константинопол при екстремни 
ситуации да коригира възможните отклонения в дейността на новата църковна 
структура.

Какви са личните ви впечатления от състоялия се на 15 декември в Киев 
Обединителен събор? В каква степен това събитие изпълни първоначално 
възлаганите му надежди?

Това беше сложен събор, който можеше изобщо да не се проведе. За съжаление 
почти три десетилетия вражда между украинските православни църкви не спо-
собстваха за това представителите на тези църкви да намерят лесно общ език 
помежду си. В това, че съборът все пак се състоя, водеща роля изиграха екзар-
сите на Вселенския патриарх, които го председателстваха и проявиха истински 
чудеса на дипломацията, а също така и президентът на Украйна. Обикновено се 
отнасям отрицателно към намесата на светската власт в църковния живот, но 
в дадения случай според мен подобна намеса беше необходима. Без нея съборът 
можеше и да започне, но нямаше да завърши. В същото време Константинопол 
изтъкна като основно условие за предоставяне на автокефалия на новата църк-
ва това да бъде именно нова църква, а не някоя от съществуващите по-рано 
схизматични групи. За да се случи това, задължително трябваше да се проведе 
съборът. И той се проведе въпреки огромните трудности.

Очакванията за преминаване на значителна част от енориите на Украинска-
та православна църква – Московска патриаршия (УПЦ МП) към новосъздаде-
ната Православна църква на Украйна към днешна дата не се оправдават. С 
какво си го обяснявате?

Още е рано да съдим за това дали бързо или бавно енориите от УПЦ – МП 
преминават към Православната църква в Украйна. Веднага преминаха няколко 
десетки енории. Мнозинството очаква яснота в алгоритъма на преминаването, 
който съдържа в себе си и редица юридически казуси, доколкото става дума и за 
правото на собственост върху движимото и недвижимото имущество. Мнозина 
също така очакват да видят доколко открита и приятелски настроена към тях 
ще бъде новосъздадената църква. Според мен това е важен критерий и ПЦУ от 
самото начало трябва уверено да демонстрира откритост в поведението си.

В средата на януари Радата прие закон, който регламентира промяната на 
каноничната подчиненост на религиозните организации и процедурата за 
държавната им регистрация. Това опит за намеса на държавата в религиоз-
ните дела ли е, или желание да се избегне възможна конфронтация?

1  В настоящия брой публикуваме превод на анализа на Владимир Бурега, озаглавен Томосът за Украйна: 
типично и специфично. Б. ред. 
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В действителност този закон не внесе нищо съществено ново във вече съ-
ществуващото законодателство за религиозната свобода. Това законодател-
ство съществува в Украйна от 1991 г. и е признато за едно от най-либералните 
в Европа. Новият закон само уточнява основните принципи на старите закони, 
а именно, че решението към коя църковна юрисдикция да принадлежат, е право 
преди всичко на хората и на общините, в които те са обединени. Според мен в 
тези закони адекватно са отразени основополагащите принципи на православ-
ната еклесиология. Друг въпрос е как тези закони ще се прилагат на практика – 
трябва внимателно да се следи да няма злоупотреби.

Неотдавна участвахте в Първата международна православна конференция 
в гр. Яш, организирана от International Orthodox Theological Association (IOTA), 
на която присъстваха водещи православни богослови от целия свят. По 
какъв начин там присъстваше темата за украинската автокефалия и какви 
мнения застъпиха участниците в дискусиите?

Темата за украинската автокефалия се обсъждаше активно в кулоарите на кон-
ференцията. Беше  посветена също така и специална сесия, на която бях моде-
ратор. Опитахме се така да съставим сесията, че на нея да бъдат представени 
и руската, и украинската гледни точки. При това дискусията трябваше да си 
остане академична и да не преминава нито в полемика, нито в апология. Според 
отзивите на участниците в дискусията, включително и от Русия, успяхме да 
удържим основния баланс. Според мен IOTA в конкретната ситуация изпълни ро-
лята на платформа за запазване на общоправославното единство и съборност – 
това е особено важно при наличието на поместни църкви, които прекратяват 
общението помежду си.

В какво виждате основната опасност пред ПЦУ и лично пред митрополит 
Епифаний? Какво преобладава като настроение в украинското общество – 
радостта и надеждата или загрижеността от все още непреодоления раз-
кол?

Аз лично изпитвам огромна радост от това, че дългогодишният разкол в Украй-
на най-накрая е преодолян и милиони православни християни се върнаха в пълно-
ценно евхаристийно общение с Вселенската църква. Зная, че мнозина в Украйна 
и извън пределите  споделят тази радост. Знам също така, че у мнозина ра-
достта е предизвикана от усещането за победа: например на бившата Киевска 
патриаршия над Московската патриаршия. Според мен това е лошо чувство. Не 
бива да му се позволява да остане и да се развива в новата Православна църква 
на Украйна. 

Да демонстрира откритост към всички християни в Украйна и да избягва три-
умфализма – това е едно от основните предизвикателства пред митрополит 
Епифаний. Също така трябва да се научи да пази дистанция в отношенията с 
държавата, която в действителност много допринесе за създаването на новата 
структура. Оставайки партньор на държавата, новата църква не бива да забра-
вя за своята спасителна мисия, насочена към всички.
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Владимир Бурега (род. 1971) е украински бо-
гослов и църковен историк, кандидат на ис-
торическите науки, професор и проректор 
на Киевската духовна академия и семина-
рия. Работил е като ръководител на инфор-
мационно-аналитичната служба на Киевска-
та митрополия към УПЦ – МП, а след това се 
дистанцира от Московската патриаршия и 
става един от инициаторите за предоста-
вяне на автокефален статус на Украинска-
та църква.

Владимир Бурега

ТОМОСЪТ	ЗА	УКРАЙНА:	

ТИПИЧНО	И	СПЕЦИФИЧНО

Да започнем оттам, че подписаният във Фенер на 5 януари 2019 г. томос1 се 
вписва в съществуващата традиция за издаване на подобни документи. Тя се е 
формирала в Константинополската патриаршия в продължение на последните 
почти две столетия. Началото е положено с издадения през 1850 г. томос за ав-
токефалия на Еладската православна църква. След това се появяват томосите 
за автокефалия на Сръбската (1879 г.), Румънската (1885 г.), Полската (1924 г.), 
Албанската (1937 г.), Българската (1945 г.) и Чешко-Словашката (1998 г.) църкви. 
През 1990 г. беше издаден томос и за признаване и потвърждаване на автокефал-
ния статус на Грузинската православна църква. Така че томосът за Украйна не 
се появява на празно място. И съдържанието, и формата му следват определен 
канон. В църковните документи от подобен ранг винаги присъстват както тра-
диционните ритуални фрази, така и ясните, на практика неизменни формулировки. 
В същото време почти всеки един от тези томоси съдържа особености, отразя-
ващи специфичната ситуация във всяка от поместните църкви. Да се опитаме 
да разгледаме кое в Украинския томос е типичното и кое е специфичното.

Наименованието, предстоятелят, диптисите

Ще започнем с баналните неща. Ясно е, че в томосите винаги се посочва на-
именованието на новосъздадената църква. А това наименование винаги (!) e 

1  Текстът на томоса за автокефалия на Украинската църква на български може да се види на: https://dveri.
bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,68153/view,article/
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свързано с името на държавата, на чиято територия тя се създава. Например: 
Православна църква в Кралство Гърция, Света автокефална църква на Сръбско-
то княжество, Православна църква на Румънското кралство, Света православна 
църква в Полша, Автокефална православна църква на Албания. Подобни наимено-
вания показват, че в основата на създаването на автокефалните църкви винаги 
стои териториалният принцип. Всяка една поместна църква обединява правос-
лавните християни, живеещи на определена територия.

Томосът от 5 януари именува новосъздадената църква „Светейша църква на 
Украйна”. В устава на новосъздадената църква, приет в Киев през декември, 
тя е наречена Православна църква на Украйна (ПЦУ). Доколкото ни е известно, 
в хода на подготовката на томоса Константинополската патриаршия е пред-
лагала малко по-различно наименование – Православна църква в Украйна. Такова 
наименование още по-категорично би подчертавало териториалния характер на 
създаваната църковна структура. Но все пак беше приета леко променена фор-
мулиравка. Впрочем тя също напълно се вписва в традицията на свързването на 
наименованието на поместната църква с името на държавата.

Във всички томоси за даряване на автокефалия ясно е посочена титлата на 
предстоятеля на новата църква. Наистина, имало е случаи, в които в създавана-
та църква е въвеждана синодална форма на управление (например в Еладската). 
Тогава начело на Църквата е поставен Синодът, като своеобразен „колективен 
предстоятел”. В случая с ПЦУ на нейния предстоятел е дадена титлата Бла-
женейши митрополит на Киев и на цяла Украйна. При това в томоса специално 
се отбелязва, че „не се допуска никакво прибавяне или отнемане от неговата 
титла без позволението на Константинополската църква”. Подобно пояснение 
не се среща в нито един друг томос. Появата му в украинския томос от 5 яну-
ари, разбира се, е отговор на патриарх Вартоломей на опитите на Киевската 
патриаршия да запази в титлата на предстоятеля на новата структура спо-
менаването на патриаршията. Трябва дебело да подчертаем, че томосът от 5 
януари не предполага използването на една титла на предстоятеля за „вътреш-
на употреба” и друга – за общуване с „външния свят”... В томоса титлата е 
посочена по достатъчно категоричен и еднозначен начин.

Всички томоси за предоставяне на автокефалия без изключение съдържат из-
искването предстоятелят на създаваната църква да споменава в диптиха Кон-
стантинополския патриарх и всички други предстоятели на поместните църкви. 
Нека поясним, че диптихът е общопризнатият списък на главите на поместните 
православни църкви. Всеки един предстоятел по време на богослужение спомена-
ва всички останали предстоятели по реда на диптиха. Освен това предстояте-
лят на всяка една автокефална църква след своето въдворяване е длъжен да из-
прати мирно писмо до Константинополския патриарх и до всички останали глави 
на поместните църкви. Аналогично изискване съдържа и томосът от 5 януари.

Тези напълно стандартни положения пораждат в украинския контекст един де-
ликатен проблем. Главата на ПЦУ митрополит Епифаний споменава по време 
на богослужение всички предстоятели на поместните православни църкви, с 
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изключение на Московския патриарх Кирил. Той директно заяви, че отказва да 
споменава патриарх Кирил заради руската военна агресия срещу Украйна2. До-
като Константинополският патриарх Вартоломей споменава по време на бого-
служение и Московския патриарх. Томосът за автокефалия директно задължава 
Киевския митрополит да споменава всички предстоятели на поместните църкви 
без изключение (следователно и патриарх Кирил). Отказът от споменаването 
на Московския патриарх в диптиха влиза в противоречие с недвусмисленото 
изискване на томоса.

Константинопол като висша съдебна инстанция

Във всички томоси за даряване на автокефалия също така се съдържа изисква-
нето за обръщане към Константинополския патриарх и към другите поместни 
църкви по всички важни въпроси от догматично и канонично естество. Дейст-
вително, в различните исторически периоди това изискване е било формулирано 
по различен начин. В томосите от XIX в. тези формулировки звучат достатъчно 
меко, почти като незадължителна препоръка. Например в томоса на Сръбска-
та църква (1879 г.) се говори за това, че Сръбският митрополит е длъжен „по 
старинен обичай” да се обръща към православните патриарси и останалите ав-
токефални църкви по „въпроси от общоцърковно значение, които изискват общо 
обсъждане и одобрение”. Тук Константинополската патриаршия изобщо не е 
отделена от останалите поместни църкви. Но в томосите от XX в. вече може 
да се забележи съвсем друга риторика.

Още в томоса за автокефалия на Полската православна църква се говори, че 
Константинополската патриаршия има дълг „да се грижи за Православните 
църкви, пребиваващи в нужда”. Затова Варшавският митрополит е длъжен по 
всички въпроси, „превъзхождащи границите на юрисдикция на всяка една автоке-
фална църква”, да се обръща към Константинополския патриаршески престол, 
„чрез който се поддържа общението с всяка една православна църква”. Това 
изискване е повторено на практика дословно и в томоса за автокефалия на 
Албанската църква. А в томоса за автокефалия на Православната църква на 
Чехия и Словакия съвършено ясно е казано, че на Константинополския престол е 
поверена „грижата за всички свети Божии църкви”. В този томос дори се казва, 
че Църквата на Чехия и Словакия може да кани йерарси на Константинополската 
патриаршия за решаване на важни съдебни дела.

Всички тези изрази не са просто ритуални фрази. От началото на двайсетте 
години на миналия век в Константинополската патриаршия се формира учение-
то за особените права на Вселенския патриарх. Както е известно, това учение 
днес е активно оспорвано от Московската патриаршия, в което се корени и 
един от източниците на дълбокия конфликт между Константинополската и Мос-
ковската катедри.

2 По време на последните си богослужения митроп. Епифании споменава вече и патриарх Кирил (вкл. по 
време на службата за Рождество и на интронизацията си на 3 февруари тази година). Б. ред.
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В томоса за автокефалия на ПЦУ също откриваме недвусмислени изказвания 
за особения статус на Константинополския престол. Тук ясно е казано, че за 
решаването на спорни въпроси от църковно, догматично и канонично естество 
Киевският митрополит е длъжен да се обръща към Вселенския престол, за да 
получи от него авторитетно разяснение. Томосът не предполага обръщане за 
подобни разяснения към останалите автокефални църкви.

Освен това в томоса от 5 януари е обговорено правото на Константинополския 
патриарх да приема апелация от украински епископи, ако те не са съгласни с 
произнесени по отношение на тях съдебни решения. В такива случаи решението 
на Вселенския патриарх ще бъде окончателно и няма да подлежи на преразглеж-
дане.

Държавата и Църквата

В томосите от XIX в. винаги се е подчертавала особената роля на държавата 
в създаването на новата автокефална църква. Константинополската патри-
аршия през XIX в. винаги е поставяла акцент върху това, че желанието за ав-
токефалия изхожда не само от църковните йерарси, но и от ръководството на 
съответната държава. Например в томоса за автокефалия на Сръбската църква 
(1879 г.) е казано, че с молба за предоставяне на независим църковен статус 
към Константинопол първо се е обърнал сръбският княз Милан Обренович, а след 
това – Белградският митрополит Михаил. А в томоса за автокефалия на Елад-
ската църква (1850 г.) изобщо не се споменава за молба към Константинопол от 
страна на църковни йерарси. Там се казва, че за желанието на гръцкия народ и 
духовенство да имат своя независима църква Константинополският патриарх 
научил от „писмото на благочестивите министри на богоспасяемата държава 
Гръцка”. Именно молбата на гръцкото правителство полага началото на проце-
са на предоставяне на автокефалия.

Томосите от XIX в. съдържат и още един специфичен момент. Провъзгласява-
нето на новите автокефални църкви винаги е мотивирано със създаването на 
новите независими държави. Еладската, Сръбската и Румънската църкви се по-
явяват непосредствено след международното признаване на независимите Гър-
ция, Сърбия и Румъния.

През XX в. в съдържанието на томосите ролята на държавата вече не се под-
чертава с такава сила. В томосите за автокефалия на Полската, Българската 
и Чешко-Словашката църкви не се говори нищо за държавната власт. В Томо-
са за автокефалия на Албанската църква държавата е спомената, но не като 
инициатор за създаване на новата църква. Там е казано само, че държавната 
власт дава гаранции на Константинополския патриарх за това, че членовете на 
Православната църква на Албания ще имат „пълна самостоятелност и свобода 
за преуспяване”. Съвсем очевидно е, че томосите от XX в. отразяват новата 
ситуация в църковно-държавните отношения. Държавата вече декларира своя 
секуларен характер и нежелание за намеса в църковните дела.



12

Проблеми на православието

В това отношение Украинският томос очевидно отпраща към XIX в. В него 
създаването на автокефалната църква се мотивира преди всичко със съществу-
ването от почти трийсет години на независима украинска държава. Особено се 
подчертава, че през цялото това време управниците на Украйна нееднократно 
са се обръщали към Константинополския престол с молба за предоставяне на 
автокефалия. В томоса специално се посочва, че той се връчва не само на Киев-
ския митрополит, но и на президента на Украйна. Може да се каже, че томосът 
е написан от перспективата на „симфонията” между светската и църковната 
власт, което в началото на XXI в. изглежда като очевиден анахронизъм.

Светото миро

На практика във всички томоси за автокефалия се говори за необходимостта 
новосъздадената църква да получава светото миро от Константинополския пат-
риарх. Тази норма изисква кратко пояснение.

Светото миро е особено вещество, което се използва при извършване на тайн-
ството Миропомазание. В православната традиция миропомазанието се извърш-
ва над човека веднага след кръщението. Чрез миропомазването човек получава 
даровете на Светия Дух, позволяващи му в пълнота да се приобщи към църковния 
живот. Ето защо тайнството Миропомазание има важно значение за Църквата.

Светото миро се освещава от главите на поместните църкви. Само че далеч 
не всички предстоятели в наши дни имат правото да приготвят и освещават 
миро. Това право притежават само патриарсите. Главите на другите църкви, 
като Еладската, Албанската, Полската или Чешко-Словашката, получават миро 
от Константинопол.

Томосът от 5 януари казва, че и ПЦУ също трябва да получава миро от Кон-
стантинополския патриарх. В текста на томоса се казва, че това е символ на 
единството на Църквата.

Трябва да се отбележи, че опитите на Константинополските патриарси да за-
пазят само за себе си правото да приготвят свето миро за новосъздадените 
автокефални църкви понякога пораждат конфликти. Младите църкви виждат в 
това ограничаване на своята самостоятелност и стремеж на Константинопол 
да запази над тях своята власт. Затова например в началото на 80-те години 
на ХIХ век Румънската църква влиза в тежък конфликт с Константинопол, за да 
получи правото самостоятелно да приготвя миро за себе си. И постига успех. 
В томоса за предоставяне на автокeфалия на Румънската църква (1885 г.) от-
съства нормата за задължителното получаване на миро от Константинопол. 
Няма подобна норма и в томоса за автокефалия на Българската църква (1945 г.).

Вътрешно устройство

По правило томосите за предоставяне на автокефалия не съдържат детайлно 
описание на вътрешното устройство на създаваната църква. В тях само се 
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посочва, че предстоятелят трябва да ръководи Църквата заедно с епископите, 
които съставляват Синода. В това отношение изключение е томосът за ав-
токефалия на Чешката и Словашката православна църква (1998 г.). Тук доста-
тъчно подробно са разписани вътрешното устройство и системата на върховно 
управление. 

Томосът за автокефалия на ПЦУ също така отделя внимание на някои аспекти 
от устройството на новата църква. Тук например е посочено как трябва да се 
формира Синодът на ПЦУ. В неговия състав трябва последователно, по стар-
шинство и на ротационен принцип да влизат всички епископи, имащи епархии в 
пределите на Украйна. Особено се подчертава, че текстовете от Устава на 
ПЦУ във всичко трябва съответстват на томоса.

Последното изискване също не е случайно. Известен е неотдавнашният случай, 
при който нормите на томоса за автокефалия и нормите на устава на ав-
токефалната църква съществено се разминаваха. Имам предвид Православната 
църква на Чехия и Словакия. Нейният Устав, приет през 1992 г., съществено се 
отличава от нормите, предвидени от издадения през 1998 г. томос. Получавай-
ки томоса, Църквата на Чехия и Словакия продължи да живее според стария си 
устав. Едва през 2016 г. Константинополската патриаршия еднозначно настоя 
уставът да бъде съобразен с томоса. Доколкото ни е известно, това искане още 
не е изпълнено.

Напълно очевидно е, че Константинополската патриаршия се опитва да предот-
врати подобен конфликт с ПЦУ. Това е причината томосът да съдържа катего-
ричното изискване за задължително съответствие на устава с томоса.

Диаспората, екзархатите и правото на ставропигия

Може би в най-болезнена точка от томоса ще се превърне изискването ПЦУ 
да се откаже от създаването на свои структури извън пределите на Украйна. 
Подобно изискване няма в нито един от останалите томоси. В томоса от 5 
януари ясно е записано, че юрисдикцията на ПЦУ е ограничена до териториал-
ните граници на Украйна. Киевският митрополит „няма да има право да поста-
вя епископи или да установява задгранични светилища”. Всички съществуващи 
извън пределите на Украйна църковни структури се задължават да преминат в 
юрисдикцията на Константинополската патриаршия.

Тук е необходимо да поясним, че под православна диаспора е прието да се разби-
рат всички православни, които живеят на територия, на която не съществуват 
поместни православни църкви (това са преди всичко Западна Европа и Америка). 
Константинополската патриаршия смята за свое изключително право духовно-
то обгрижване на православните вярващи на тези територии.

Само че съвременните емигранти се опитват да запазят връзката със своите 
национални църкви. Не само православните украинци, но и румънците, сърбите, 
българите, след като се окажат далече от родината, с голямо нежелание се 
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интегрират в църковните структури на другите църкви. Ето защо на практика 
всички поместни църкви имат в наши дни свои структури в чужбина, които се 
грижат за емигрантите. Но ПЦУ е директно лишена от правото да създава 
подобни структури. Струва ми се, че  предстоят нелесни преговори с Констан-
тинополската патриаршия за реда за назначаване на украински свещеници за 
служение в украинските църковни общини зад граница. Разбираемо е, че подчиня-
ването на тези общини на гръцки свещеници изглежда нереалистично. 

И последното нещо, на което следва да обърнем внимание – това е краткото из-
речение, че Константинополската патриаршия запазва в Украйна свой екзархат, 
а също така и „свещени ставропигии”. Разбира се, би било важно да прочетем 
как точно е формулирана тази норма в гръцкия оригинал. На украински това зву-
чи като създаване на територията на Украйна на екзархат на Константинопол-
ската патриаршия. При подобен прочит екзархатът, очевидно, се разбира като 
особено териториална структура, иззета от юрисдикцията на ПЦУ и подчинена 
директно на Вселенския патриарх. Но е възможно тук да не става дума за те-
риториална структура, а за екзарси на Константинополския патриарх, които и 
след предоставената автокефалия ще продължат своето служение в Украйна. 
Във всички случаи това означава, че на територията на Украйна ще се запази 
официалното представителство на Константинополската патриаршия начело с 
екзарх (или екзарси).

Ставропигии е прието да се наричат църковни структури (манастири, храмове, 
братства), които се изземват от юрисдикцията на местната църковна йерархия 
и директно се подчиняват на патриарха. Някога ставропигии на Константинопол 
са били Киево-Печорската лавра, Киево-Братският манастир, Успенското брат-
ство в Лвов и други църковни структури на територията на съвременна Украйна. 
Какво ще бъде предадено в юрисдикцията на Константинопол, засега не е ясно. Но 
е очевидно, че в Украйна ще бъдат създадени известно количество ставропигии.

***

Както виждаме, томосът задава достатъчно ясна и категорична рамка за по-на-
татъшното развитие на ПЦУ. Константинополската патриаршия създава не-
малко ограничители, призвани да не допуснат нежелани за нея процеси в ПЦУ. А 
чрез института на екзарсите и ставропигиите Вселенската патриаршия създа-
ва за себе си удобен механизъм за влияние върху църковната ситуация в Украйна 
в бъдеще.

Не е трудно да се прогнозира, че ПЦУ няма да се чувства особено уютно в тази 
рамка. Ще се опита ли по някакъв начин да я промени? Ще изисква ли Констан-
тинополската патриаршия строго спазване на положенията от Томоса, или ще 
си затваря очите за отклоненията от правилата? От отговорите на тези въп-
роси ще зависи близкото бъдеще на новосъздадената църковна структура.

Превод от руски: Димитър Спасов 
Източник: https://lb.ua/news/2019/01/06/416557_tomos_ukraini_tipichnoe.html
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Яков Кротов 

МЕЖДУ	УНИНИЕТО	И	ТЪГАТА	

Защо евреите извършват изхода през Червено море, с каква цел потеглят към 
Витлеем влъхвите, защо хората изпращат кораби в орбита? Заради щастието. 
Щастието да бъдат свободни в обетования си стъклен дом. Щастието да бъ-
дат свободни под покровителството на великия и могъщ цар. Щастието да 
бъдат свободни в безграничното море на прогреса, правата на човека, научното 
и художественото творчество. Без това щастие идва унинието. А с него – тъ-
гата.

През 2018 г. едно списание отличи като най-добро литературоведско произве-
дение есе, сравняващо Чехов с Базаров. И двамата лекари, и двамата матери-
алисти и циници, и двамата в нищо не вярват. Очевидна е обаче и разликата. 
Базаров е унинието, а Чехов – тъгата. Разликата между унинието и тъгата е 
описана забележително от един гръцки монах преди хиляда и петстотин години 
като разлика между 11-ия час през деня и 11-ия час през нощта. Бесът на пладне-
то и полунощният бяс. Преди обед човек се втурва нанякъде, надява се, пламти, 
а после унива, защото нищо не се получава. Преди полунощ той тъгува, макар че 
тъкмо тогава сякаш нещо е постигнал, защото – по сполучливия израз на Илф и 
Петров – радио има, а щастие няма. 

На практика в този свят унинието и тъгата вървят заедно – както в плане-
тарен обхват, тъй и в душата на всеки човек. В планетарен обхват, защото 
четири пети от човечеството живеят все още в епохата на Базаров, епоха на 
дефицит, онеправданост, бедност и безпросветност, която е още по-отблъсква-
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ща, понеже не е всеобща – има един елит, който си живее съвсем прекрасно. В 
личен план – защото вододелът е не просто между златния милиард и помийните 
милиарди, но във всяка душа. Няма човек, който да е успял във всичко, дори само 
задето не си е купил играчката, за която е мечтал в детството. Но ето сега 
играчка има, а пък тъгата… Това може да е богатство или семейство, или деца, 
признание, Нобелова премия, но резултатът е все същият – тъга на тъгите, 
всичко е тъга. 

Ако фараонът е тормозил евреите, опитвайки се да ги изкара от унинието – без 
тях нямаше как да издигне пирамидата, то Ирод ги е тормозил, за да ги извади 
от тъгата. Той вече е имал всичко освен покой, душевен мир и благоговение с 
благоволение. Защо някакъв Младенец и неговата Майка ще имат това, което аз 
нямам? Нека то не е достъпно никому и колкото повече еврейски майки ридаят, 
толкова по-глухи ще бъдат вътрешните ми ридания.  

Ето защо от четиримата евангелисти на руската класика – Тургенев, Достоев-
ски, Толстой и Чехов – Чехов е последен по година на раждане и пръв по близост-
та си до Витлеем. Иван Тургенев е като евангелист Матей, отрупан с цитати 
и обърнат непрестанно към евреите; Фьодор Достоевски е поривистият и зага-
дъчен евангелист Марк, разговарящ страстно със себе си; Лев Толстой – вели-
чественият и бавно разгръщащ се евангелист Лука, успял да създаде епопея от 
пясъка, а Антон Чехов – тънкото пламъче на евангелист Йоан, което съвсем не 
разсейва мрака, а го прави дори още по-видим.

Тургенев, Достоевски и Толстой са като тримата влъхви, пътуващи към Хрис-
тос, Толстой дори до физическия си буквален изход и шествие към Дъното. 
Чехов пък никъде не отива: той вече е дошъл, всичко е видял и е разбрал, че и 
във Витлеем няма щастие. Във Витлеем има нещо Друго. По-голямо. Не „мое” 
или „твое”, дори не „наше”, а абсолютно „Свое” и в същото време на всички. 
Ето защо тъгата на Чехов не е унинието на Базаров. Цинизмът, отчаянието и 
безсмислието на живота у Чехов са раждането на Христос в съвременния свят. 
Първите трима са велики, те обитават света на колективизма, на големите 
проекти, на идеите и стремежите. Чехов пък е отсам. Той всичко е обхванал, 
всичко е видял изпълнено, доял е сладоледа и е разбрал, че на дъното нищо не е 
нарисувано, че след всички победи, постижения и надмогвания животът пак няма 
смисъл. И това е прекрасно! Светът не е бял, нито черен, светът е сив, но колко 
красива и как сребристо-перлена е тази сивота! 

Трима влъхви има и у Чехов, трима пътешественици във великото Вечно. „Степ” 
разкрива пътуването на юношата, „Моят живот” – пътуването на възрастния, 
а „Скучна история” – пътуването на стареца. Балтазар, Мелхиор и Каспар. 
Юношата носи златото на цъфтежа, възрастният – благоуханието на любовта, 
а старецът – маслото на мъдростта, която никого и за нищо не може да посъ-
ветва, защото на никого не можеш да помогнеш, освен ако сам не се смалиш и 
пожертваш, а старецът няма какво повече да жертва, той сам се е превърнал 
в жертва, залутана в храсталака на немощта. Те всички стигат до една точ-
ка, там, където няма вече ни дължина, ни ширина, ни дълбина, аксиоматичната 
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евклидовска точка, и колкото да им гледат гърбовете потомците на Ирод, ни-
щичко няма да видят. Тая точка, побираща всички надежди, може да бъде видяна 
само от Онзи, към Когото са устремени тези надежди. 

Има светло, кристално Рождество за онези, които страдат от униние, изтоще-
ни от безсмислен и зле платен труд. Има и черно, нощно Рождество за лише-
ните от свобода, които не се нуждаят от светлина, а от съсед по смърт, по 
отчаяние и агония. И има сиво, димно-чеховско Рождество Христово за онези, 
които са преминали през светлина и тъмнина, през радост и отчаяние, през бла-
годарение и униние, а после изведнъж са се озовали на финалната права, оказала 
се не права и не крива, а някак размита, сякаш е притулена горчивина в устата. 
И това също е Рождество, защото тогава вече човек не очаква нищо от Абсо-
люта, той бездруго всичко е опитал и е разбрал, че всичко е тъга и скука. Тъй 
че вече нищо не чака, но за всичко е открит, никого и за нищо не съветва, но 
всички и всичко изслушва, не може да излекува ни един човек от недостига на 
любов, но е готов да даде на всички и на всекиго частица от себе си, защото 
знае, че в освободеното пространство се ражда Някой, Който не може да бъде 
описан, натрапен или използван. Вярно, Той може да бъде убит и дори вече са го 
убили веднъж, но е възкръснал, превръщайки Рождество в Пасха. 

Превод от руски: Димитрина Чернева 
Източник: https://www.svoboda.org/a/29694134.html
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Калин Михайлов

ВЯРА,	ЖИВОТ,	ТВОРЧЕСТВО.	

КРАТКИ	ЕСЕТА	ЗА	РАЗМИСЪЛ	И	

МОЛИТВА

ПОСЛЕДНИЯТ	ВЛАК

Не, не става дума за вършенето на неща в последния момент, за които вече е 
ставало дума в тази поредица1, а за това, че обръщайки се назад, за да огледам 
своята житейска траектория, откривам как в много от кръстопътните ситу-
ации, пред които съм бил изправен, съм хващал наистина последния възможен 
„влак”. Имената на влака са различни и самият той може да изглежда по раз-
лични начини, остава обаче усещането за повторяемост на модела, по който са 
се развивали въпросните ситуации. Общото във всички тях е, че нещо, което 
е било твърде желано в началото, се получава, дадено е в края: когато влакът 
почти се отлепва от перона, когато отзвучава гласът на свирката, бележеща 
готовността му да потегли, когато нямаш повече време да се оглеждаш за но-
мера на вагона и мястото за сядане, а трябва просто да успееш да се качиш. 

Бог със сигурност не е садист, който си играе със Своите нетърпеливи създа-
ния, въпреки че дълготърпението е ценна добродетел. Въпросът е защо тогава 
ме е оставял толкова често да разчитам на последния влак?

1  Вж. Християнство и култура, бр. 1 (128) / 2018, 105–108.
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Подозирам, че го е правил, защото е Сърцеведец и е виждал колко обладан съм 
бил от желаното нещо. Колко екзистенциално важно ми е било то, до каква сте-
пен е направлявало мечтите и поривите ми. И като че е искал да ми каже: „Чедо 
мое, защо се изнуряваш толкова за преходни и суетни неща, а забравяш Този, 
на Когото божем ги посвещаваш? Защо се вкопчваш в тях, като че ли те опре-
делят дали си блажен, или не? Или си забравил псалма, с който вдъхнових Моя 
пророк Давид и в който е казано, че както слугинята гледа към ръката на своята 
господарка, така и Моите деца гледат към Мен, в очакване да ги помилвам2? И 
още – че трябва първо да търсят Царството Ми и неговата правда, а останало-
то, всичко останало, което наистина им е нужно, ще им се даде в свое време?”.

И Сърцеведецът е бил прав, разбира се. Прав е бил, че е чакал да дойде момен-
тът, когато ще мога да прогледам и ясно да различавам дара от Дарителя. 
Моментът, в който ще бъда готов да приема Неговия дар – по милост и благо-
дат – с правилна нагласа на сърцето. Последният и насъщен момент. 

Или, казано с думите от стихотворението „Последният влак” на един съвреме-
нен български поет: 

Много пъти съм хващал  
последния влак –  
вече свиреха свирки 
и перонът бе пуст, 
ала вътре, във влака, 
ме чакаше мястото, 
Боже, 
от Теб резервирано. 

РАНИЦА	ЗА	ВСЕКИ	ДЕН

Има хора, които ми се чудят, че нося сравнително голяма раница, която освен че 
е тежка, може да създаде и неудобства, например в градския транспорт. Защо 
не се задоволявам с някоя по-малка чанта, в която да си слагам най-необходимо-
то – документи, пари и пр.? Защо си създавам излишни главоболия? 

Работата е там, че човек никога не знае кое ще се окаже „най-необходимото”. 
В моя случай играе съществена роля ситуацията ми на преподавател по литера-
тура, който често пъти мъкне и книги, и електроника, т.е. двоен товар вместо 
някогашния единичен. Обаче преподавателите, както е известно, не преподават 
всеки Божи ден. Бих могъл в дните, в които нямам лекции, да се спестя товара. 
И аз наистина си го спестявам, но носенето на раницата не спестявам. Сега 
ще обясня защо. 

2  Срв. Пс. 122: 2.
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Първо, тази раница не е китайска като повечето неща около нас, а швейцарска. 
Второ, тя ми е подарък от приятел, явно ожалил ме, виждайки тежестите, които 
съм принуден да премествам от едно място на друго. Но само произходът и фак-
тът, че ми е подарена, не стигат, за да обяснят защо я нося почти постоянно. 

Когато става дума за преподаване, обикновено съм наясно какво се предполага 
да нося. Не така стоят нещата в много други казуси, които могат да възникнат 
в рамките на всеки един ден, когато си навън. Да започнем с по-честите и три-
виалните: допива ти се вода, значи трябва да имаш съответното шише, което 
да стои на удобно място, без течността в него да накваси някой шедьовър на 
световната литература. Хубаво е, че в моята раница са предвидени повече от 
едно такива места. Но освен вода на човек може да му се прииска да си хапне 
и плод – към четири-пет часа следобед например. Място за такъв плод има бол, 
също и за други провизии, но ако човекът има чувствителен стомах и е добре 
да обели съответния плод или просто иска да го разреже на парчета, трябва му 
джобно ножче – е, в раницата няма проблем да се приюти такова. Като казах 
„чувствителен стомах”, сетих се, че на същия човек му се случва сегиз-тогиз 
споменатият орган да го присвие – битието на преподавателите понякога е 
изнервящо. В раницата той ще намери изпробвано лекарство за това, то си има 
определено място и чака да му дойде часът. 

Ако литературоведът, когото имаме предвид, освен преподаващ други автори и 
сам е пишещ човек, тогава към споменатите вещи трябва да се прибавят поне 
две постоянно присъстващи тетрадки – едната – за записване на творчески 
мисли и идеи, които са го осенили някъде, а другата – с по-делови характер и 
предназначение. И т.н., и т. н. – изброеното ни най-малко не претендира за из-
черпателност, а само дава идея за разнообразието от неща, които може да по-
бере и „подреди” една швейцарска раница, която притежава множество разпре-
деления и разпределенийца. Ето защо определението, което би охарактеризирало 
най-точно подобна раница, е едно: многофункционалност. И вероятно затова 
напоследък, когато съм решавал да си спестя носенето , винаги се е оказвало, 
че нещо необходимо ми е залипсвало: я ключове, я очила, я червена химикалка, я 
карта за библиотека... Така че гледам да си я нося с мен – въпреки възможните 
неудобства и чуденето на някои хора наоколо. 

В края ще си послужа с една несъвършена, но струва ми се, вярна по същество 
аналогия. Каква е невидимата „раница”, която християнинът не бива да пропуска 
да взима със себе си всеки Божи ден – празничен и делничен? Не ще да е онази, 
за която британският писател от XVII в. Джон Бъниан говори в своя знаменит 
алегоричен роман Пътешественикът от този свят до онзи – раницата с грехове 
и „непростими” вини, чието място е в подножието на голготския кръст. Смятам, 
че духовната „раница”, която ни е необходима всеки ден, съдържа няколко основни, 
животоподдържащи неща. За тях говори ап. Павел в края на второто си посла-
ние до коринтските християни – благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, 
любовта на Бога и Отца и общуването на Светаго Духа (срв. 1 Кор. 13:13). Ако 
тези три Божии дара са винаги налични в нашата невидима раница, има ли нещо 
съществено, което би липсвало в пътуването ни през празника и делника? 
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ОЩЕ	ЗА	ХРИСТИЯНСКАТА	ТВОРБА

Много съм се занимавал с отношението между християнство и литература и 
разбирам все по-добре колко трудно се поддава на дефиниране онова, което на-
ричаме „християнска художествена творба”3. Ставайки свидетел и на опитите 
на мои колеги, пишещи събратя, да стигнат до по-категорични твърдения по 
въпроса, все повече се убеждавам, че дефиницията за християнска художествена 
творба или е нонсенс (както са склонни да смятат някои), или в самата творба 
и сътворяването  трябва да има нещо тайнствено, трудно уловимо по обичай-
ния аналитичен път. Затова сега ще се опитам да подходя към проблема откъм 
невидимата реалност, която християнската традиция нарича Божия благодат. 

Едва ли може да има съмнение, че християнската художествена творба е дело 
на Божията благодат, действаща у човека. Става дума за тази благодат, коя-
то прави да поглеждаме с благодарност към изгрева и залеза на слънцето. За 
благодатта, която ни помага да постъпваме правилно дори когато е в наш ущ-
ърб. Която ни подтиква да върнем на някого скъпоценната вещ, забравeна или 
изпусната някъде. И която ни възпира да наругаем заплеса, стъпил в автобуса 
с цялата си тежест върху нашите току-що почистени обувки. Благодатта, 
присъстваща в тайнствата на Църквата и в тайнството на самия живот, въз-
приет и изживян като дар. И като творчество.

В делото на тази благодат Бог и човек са „съработници”, макар да е изначално 
ясно кой е Творецът. Даже някой творец (с малка буква!) да не е напълно убе-
ден в това, Божията благодат пак може да проникне в сътвореното от него, 
да надхвърли първоначалното му намерение, да го заведе в неочаквана посока. 
Защото в самия акт на творенето, на всяко истинско сътворяване, има жест 
на смирение, на себеотричане, а знайно е, че Божията благодат се появява там 
и най-вече там, където Бог съзира смирение (срв. Иак. 4:6). Ето как ап. Павел 
изразява динамиката на съотношението между човешкия и Божия дял в дело-
то на съработничеството: „[...] с благодатта на Бога съм това, което съм; и 
Неговата благодат в мене не беше напразно, а повече от всички тях (другите 
апостоли, б.м., К.М.) се потрудих – ала не аз, а Божията благодат, която е с 
мене” (1 Кор. 15:10). Мисля, че можем да отнесем думите на апостола на езич-
ниците към всяка творческа дейност. В нашия случай това ще рече: авторът 
на християнски художествени творби също трябва да положи всички необходими 
усилия, за да изработи добре своите произведения, но в крайна сметка тяхната 
сполученост ще е плод на действието на Божията благодат у него.

Казаното важи и за въздействието на християнските художествени творби – 
ако Господ е вложил Своята благодат в процеса на създаването им, ще я отнеме 
ли в миговете на тяхното възприемане и съ-преживяване? 

3  Вж. напр. в книгата Християнската литература между вписването и отграничаването (С., Св. Климент Охрид-
ски, 2013), с. 129-130, където се опитвам да обобщя някои от характеристиките на понятието „християнска 
лирика”. 
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Смятам, че най-често и естествено християнските творби ще актуализират – 
по благодат, което значи в настоящето на възприемащия ги – онези някогашни 
събития с вечна стойност, които са сърцевината на Евангелието – Боговъплъ-
щението, кръстната смърт и славното възкресение на Божия Син.4 Тези събития 
са намерили своето осъществяване в конкретен и сравнително отдалечен от 
нас момент от историята, но всеки път, когато у човека се осъществи чудо-
то на вярата, те започват да „работят” спасително за повярвалия не само в 
тяхната действителност, но и в действеността им за него тук и сега. Така и 
християнските творби, „препращайки” по един или друг начин към тези събития, 
ще ги направят актуални и живи за сърцето и ума на възприемателя в конкре-
тен момент от неговата лична история. Ще отворят път в сърцето и ума му 
за тяхното творческо усвояване. 

Разбира се, темите на автора на християнски художествени творби няма да се 
ограничат до или изчерпят с гореспоменатите събития, както и животът на 
Родоначалника на християнството не се е изчерпвал в проповеди за тях. Творе-
нето чрез съдействието на Божията благодат е многоизмерно и многообразно, 
както е многообразен и многоизмерен самият живот. В едно обаче това тво-
рене се отличава от всяко друго творчество: че в крайна сметка, то се явява 
израз на пределната съсредоточеност в един Лик, Лика на автентичния Човек 
изобщо; израз на по-близката или по-далечна прицеленост към този Лик, на съз-
нателната или несъзнателна съ-образ-еност с него – дори тогава, когато за 
външното око или ухо изглежда, че иде реч за съвсем други неща. 

Работата е там, че след идването на Божия Син в нашия свят нищо в този 
свят вече не може да бъде същото – дори онова, което на пръв поглед няма 
отношение към Боговъплъщението. Като сътворяването на една художествена 
творба например.

4  Изобразяването на живота на светците като христоподобни и христоцентрични фигури също би „сочило” 
към тези ключови моменти от християнската „керигма”, както екзегетите наричат сърцевината на християн-
ското благовестие. Изобразяването може да върви, разбира се, и откъм обратната страна, т.е. откъм липсата 
на тези благодатни събития в човешкия живот. Следователно и откъм последиците от подобна липса. 
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Рая Заимова

100	ГОДИНИ	ОТ	СМЪРТТА	НА	

ЕПИСКОП	ЛАЗАР	МЛАДЕНОВ	

(1853–1918)

През 2018 г. се навършиха 100 години от кончината на Саталския епископ Лазар 
Младенов, сполетяла го в Рим на 6 март 1918 г. За неговата личност и дейност 
се намират сведения не само на сайта на Българска апостолическа екзархия, 
но и в научните изследвания за униатското движение.1 В последните месеци 
излезе на френски език книгата на лазаристкия отец Артур Друлес История 
на лазаристката мисия в Македония (1839–1939)2, за която списание Християн-

1  http://www.kae-bg.org/?act=content&rec=53 ; За него дава роднински сведения и М. Радонова, Наше-
нец от Банско пазел тайните на Ватикана. Епископ Лазар не криел своя произход: https://www.blitz.bg/ar-
ticle/34425 – 23. 05.2013 ; Кирил, патриарх български, Принос към униатството в Македония след освободи-
телната война (1879–1895): доклади на френските консули в Солун. София, Синодално изд., 1968; С. Елдъров, 
Униатството в съдбата на България. София, 1994; С. Елдъров, Католиците в България, (1878–1989). Историче-
ско изследване. София, 2002; Р. Заимова, Латини и българи. – В: Представи и миражи: „чуждото” в „своята” 
литература, Академичен кръг по сравнително литературознание, София: https://calic.balkansbg.eu/conferens/
images-and-mirages/109-latins-and-bulgarians.html#note15 : 25.11.2018 и др. 
2  Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de 
Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. (Cahiers du Bosphore XCVIII)
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ство и култура публикува кратка информация.3 Въз основа на архивни материали 
от Конгрегацията на Мисията на свещенослужителите, т.нар. лазаристи, отец 
Друлес осветлява неизвестни досега страни от житейския път на епископа. 

Тук излагам основните факти и събития от живота на Лазар Младенов, както и 
мой превод от френски език на откъс от посочената книга на отец Друлес за 
ранните години на бъдещия епископ.

Лазар е син на православния отец Димитър Арабад-
жийски от Банско, основател на българско школо. До 
бащата стига информация за новосъздадено училище 
от лазаристите в крайградския район на Солун, където 
образованието е в тон с добрите християнски нрави и 
добродетели. Детето постъпва в пансиона, изявява се 
като добър ученик, който има качества за католически 
духовник. След Солун Лазар е изпратен в лазаристкия 
колеж „Св. Бенедикт” в Цариград, а от 1874 г. в семи-
нарията на същия орден в Париж. В следващите години 
начетеността му и познанията по френски език допри-
насят, за да бъде привлечен като преводач от френс-
ката делегация по време на Берлинския конгрес (1878). 
После за кратко преподава в колежа „Св. Бенедикт” в 
Цариград, а на 12 юни 1883 г. е ръкоположен за Саталски 
епископ.4 От 1883 до 1894 г. Младенов е апостолически 
наместник за българите в Македония. Монсеньор Боне-
ти, генерален супериор на Мисията в Солун (1868–1887), 

настоява за неговата дейност сред българите униати в тази османска провинция. Обра-
зованието и възпитанието му като духовник изцяло в лазаристка среда, както и българ-
ският му произход са сериозен аргумент за избора му. В негово лице католиците виждат 
„другия Кирил”, който ще отведе българите изцяло към лоното на Римокатолическата 
църква. В тази сложна обстановка предшественикът на Младенов във викариата на Ма-
кедония, Нил Изворов, е изместен и се обръща отново към православието и Екзархията.5 

В началото Младенов се установява в резиденцията в Кукуш, където изтърпява 
редица конфликти от страна на гръцкото духовенство и руска агентура. Уреж-
дането на църковните въпроси на униатите, евангелизацията по селата и неве-
жеството на поповете са основните грижи на епископа. Към това се прибавя 
голямата материална мизерия, която често пъти отблъсква онези, които са се 
решили да прегърнат униатството или се отричат от него. Едва през 1891 г. 
Младенов получава лично от Абдул Хамид имперски ферман, с който е признат за 
епископ на българските униати във вилаетите на Солун и Битоля и става член 
на меджлиса (градски съвет). С подкрепата на Св. престол прави проект за по-

3  В. Костов, Един ценен извор за историята на лазаристката мисия на Балканите, Християнство и култура, 
бр. 2, 2018, с. 105-107.
4  Ръкоположен е от епископ Нил Изворов, Михаил Петков, епископ на българите униати и Вениамин Евсеви-
адис, митрополит на гърците униати. Срв.: Кирил, патриарх български, Принос към униатството, с. 296.
5  С. Елдъров, Униатството в съдбата на България. София, фонд. Абагар, 1994, с. 14. 
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строяване на църква за българските униати в Солун (1888–1889)6. Тази инициати-
ва не е явно подкрепена от представители на Лазаристката мисия и провалена. 
Остава само официално откритата копка в центъра на Солун. Някои неразумни 
постъпки на Младенов с кредити от Banque Оttomane в Солун за избавянето на 
българска мома от турски харем му създават недобър имидж. В същото време 
трудно се справя с попълване на недостига от средства за издръжка на Семи-
нарията в Зейтинлика (където учи и негов племенник), на поповете, църквите в 
Македония. Тогава следва ориентацията на Младенов към Екзархията, наречена 
от него „нашата естествена национална Църква”. Отправя апел към българите 
униати, приканвайки ги да го последват. От декември 1894 до юни 1895 г. той 
прекарва в Цариград, където е приет от екзарх Йосиф, но в онези среди не се 
усеща уютно. В същото време католически авторитети в османската прес-
толнина правят всичко възможно, за да върнат своя верен син към католицизма. 
Най-силният им аргумент е неговото израстване от малък сред лазаристите. 
Както ще видим по-долу в преведения откъс, според отец Друлес малкият Лазар 
се обръщал на „Вие” към баща си!

След дълъг размисъл и терзания Младенов решава, че ще се завърне отново към 
Католическата църква – „майка и учителка на всички църкви”. Покаянието му се 
изразява отново в писмена форма. Междувременно е отлъчен от папата и завръ-
щането му в Македония е нежелано, мястото му е заето от епископ Епифаний 
Шанов. Лъв ХIII го приема в Рим (1896 г.), където работи във Ватикана към служ-
бата по източните въпроси, после поема работата на заместник-директор на 
Ватиканската библиотека. През годините поддържа преписка със свои роднини 
от Банско и не загубва връзка с родния край.

Детството на малкия Лазар, бъдещия монсеньор Младенов 
(1853–1874)7

Голямото средище Банско с 400 домакинства, разположено в областта на Разлог, в 
Горна Македония, дължеше името си на топлите минерални извори, които се скри-
ват от склоновете на планината (baniu = бани). Семейството на Младенов беше 
едно от най-почитаните в околността. Образован повече от останалите селски 
попове, поп Димитри [Димитър] се отличаваше в славянското църковно пеене тол-
кова добре, че го преподаваше в училището. Певците от околностите идваха при 
него да се учат и всеки ден жилището на попа се огласяваше от свещени мелодии. 
Попското семейство растеше между тези святи концерти: след трима сина и две 
дъщери, на 24 юни/6 юли 1853 се ражда шестото дете Лазар Димитри [Димит-
ров] Младенов. Датата е отбелязана върху корицата на една стара богослужебна 
книга заедно с тази на кръщението – 29 юни/11 юли: патронажът на свети Йоан 
Кръстител и на апостол Петър и Павел е добро предсказание.

6  Archives de la Congrégation de la Mission en Macédoine, Saint-Siège, 3B1, 3, 4, 5; Administration, 4B3 carton 
Mladenoff.
7  Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de 
Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. (Cahiers du Bosphore XCVIII), p. 62-65.
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Въпреки че детето е здравородено, то е по-слабо от братята и сестрите си. 
Баща му казвал: „Този тук не го бива да работи земята: ще го направим учен”. 
Послушен и нежен, Лазар расте до полата на майка си до десетата си година. 
Тогава баща му решава да го заведе в Солун. Майката много плакала, но сълзите 
 не можели да променят решението на бащата. Детето казва сбогом на майка 
си, която повече никога няма да види. Попът и синът му пътуват шест дена на 
кон. Едно друго дете от селото, също придружено от баща си, се отправя към 
Солун със същата цел. Лазар не престава да гризе орехите и бадемите, с които 
майка му е напълнила торбата. На 8 декември 1864 г. той пристига в латин-
ската църква. Там тържествено се празнува денят на Неопетненото зачатие 
и един стар орган скърца плачевно. Лазар, който никога не е чувал подобен ин-
струмент, повярвал, че чува ехо от рая.

След службата пътниците са въведени при супериора на Мисията – Тюрок8. 
Децата правят метани, падат на колене пред светото причастие, епископите 
и видните личности. Тюрок ги приема с добронамереност, но за съжаление, той 
не може да ги настани поради липса на място. След приетото причастие, мъ-
чителното пътуване и опитите за плач на децата пътниците настояват [за 
настаняването им]. Пред вид тези факти и че има само едно място, а не две, 
трябва да се направи избор. Тюрок го разрешава, като посочва Лазар, пренеб-
регвайки истинските сълзи на изместения кандидат. Поп Димитри подписва 
договор с [лазаристката] Мисия, според който бащата се ангажира да остави 
детето си за шест години. В случай на междувременен отказ се задължава да 
изплати всичките разходи.

В Зейтинлика9 Лазар влиза в нова сграда, блестяща от прясно боядисани стени 
и религиозна чистота. При повикването за обедната той се разделя с плач с 
баща си. Но като вижда булото на монахинята, започва да се прави на плашило, 
с въобразено око на циклоп на челото на сестрата и пляскайки с крила. После 
сервираните от нея макарони: о, ужас! – червеи за ядене. Сълзите му се удвояват 
и безнадеждните му писъци вият за това, че иска да си отиде. С майчини очи 
сестрата полага много усилия, за да го успокои.

По-бърз е напредъкът му по френски език и набожност. Той не закъснява да заяви, 
че иска да стане свещеник. Две други деца изявяват същото желание. Така на 
27 септември 1867 г., на годишнината от смъртта на свети Викентий, Тюрок 
отслужва света Литургия, кръщава трите деца и в една кратка реч им обяснява 
какъв трябва да бъде занапред начина им на живот. Всеки семинарист ще има 
самостоятелна стая, украсена с разпятието и мебелирана с легло и маса. Така 
Семинарията е създадена. Но тя има кратко съществуване. Две от трите деца 
не устояват. Тя послужва само за образоването на епископа, който ще очертае 
първия зародиш на българския католически народ.

8  Жан Тюрок (1825–1884), енорийски свещеник в Солун, супериор на Мисията (1857–1866).
9  Тогава заведението се намира в околностите на Солун, в Зейтинлика. Имотът на лазаристите е продаден 
през 1985 г., но сградата е запазена и днес превърната в общински културен център.
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„Тази малка българска Семинария10 – пише монсеньор Бонети на 15 октомври 
1867 г.11 – беше скъпото творение на нашите събратя. То им беше препоръчано 
от нашия високопочитаем брат Етиен.12 Ала демонът не пропусна да попречи на 
нашия Бог и скоро избухна буря.”

Най-напред стана измяната от един български дякон на име Бенжамин. От две 
години в Мисията, той се издигаше в очите на всички като набожен и последова-
телен. Консулът на Русия го спечелва за схизмата, обещавайки му сума от 4000 
франка и място в одески колеж.

Руският консул13, в заговор с гръцкия епископ и няколко православни търговци, кои-
то виждат в нашето заведение пропаганда срещу схизмата, удвоява усилията си, 
за да го унищожи. За целта двама българоговорящи монаси от Света гора са из-
пратени в селата в качеството си на изповедници. Те посещават родители, които 
са поверили децата си на нашето училище, укорявайки ги в извършено престъпление 
срещу Църквата. Подтикват ги към разкаяние и заплашват с отлъчване, в случай 
че упорстват. По този начин подтикват поп Димитри да отиде да прибере сина си.

Така бащата на Лазар пристига в Солун. Той се представя в Мисията, като каз-
ва, че натъжената му майка умира от желание да види сина си и затова моли 
настойчиво за едномесечен отпуск [на детето]. Ние отказахме да дадем разре-
шение, защото детето не можеше да прекъсне учението си по средата на годи-
ната. В продължение на 15 дена бащата настоява, но след като се убеждава, че 
няма да получи исканото разрешение, той разкрива истинските си намерения и в 
качеството на баща, си поисква детето. Руският консул подава официално иска-
не до консула на Франция. Повикан във френското консулство, монсеньор Бонети 
се отправя там, носейки със себе си подписания преди 3 години договор с попа. 
Той [консулът] се беше обвързал да плати разходите, възлизащи на около 1000 
франка. След изплащането на тази сума детето щеше да бъде върнато на баща-
та. Ала нито бащата, нито консулът разполагат с парите и пашата, към когото 
се обърнали, намерил за правилно направените разходи да бъдат изплатени. 

Така минават три месеца. Попът възнамерява да отвлече Лазар насила. Решен да 
тръгне обратно за село, той наема коне. Една неделя, когато камбаната приканва 
нашите ученици за света Литургия, поп Димитри се появява в Зейтинлика с искане 
да говори със сина си. Лазар се спира за момент, за да поздрави баща си, докато ос-
таналите деца отиват на църква. След кратък разговор бащата казва на сина си:

– Ела, забравих нещо, което искам да ти дам, то е върху моя кон. Ела го вземи. 

10  Petit-Séminaire – означава горен курс на обучение на онези младежи, които са показали склонност да 
станат духовници. 
11  Огюст Бонети (1831–1904) – свещенослужител в Конгрегацията на лазаристите (1859), титулуван Карди-
кийски епископ (1885), титулуван Палмирски архиепископ, 1887; генерален супериор на Мисията в Солун 
(1868–1887), делегат и апостолически наместник в Цариград, 1887–1904.
12  Жан-Батист Етиен (1801–1874) постъпва в Конгрегацията през 1820 г.; генерален супериор от 1843 до 
края на живота си.
13  Александър Евтимович Лаговски (1820 – ?) – вицеконсул в Солун (1861–1863), консул в същия град (1864–
1867), заема същия пост на о. Крит (1870–1873).
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Без да подозира номера, който му се готви, детето тръгва с баща си към конете, 
на пет минути от вратата. Стигнали до това място, бащата казва на Лазар: 

– Ето твоя кон, качи се, тъй като искам да те отведа вкъщи. 

Силно изненадан от хитрината, Лазар се отдръпва назад и казва на баща си: 

– Оставете ме най-напред да чуя светата Литургия, после ще видим. 

– Никаква служба – възразява бързо бащата, като го хваща за ръката с цел да 
го повдигне на коня. – Не съм ли твоят баща и не ми ли дължиш послушание? 

– Не казвам това, татко. Но по начина, по който ме третирате, вие ме принуж-
давате да постъпвам така. Е, добре! Дръжте стремето от другата страна. 

– Ха, тъй де – мърмори бащата. – Ако останеш още известно време при франкските ду-
ховници, скоро ще ги заобичаш повече от баща си: факт е, че раздялата с тях е трудна.

Докато поп Димитри разговаря със себе си, Лазар се преструва, че на три пъти 
не успява да се качи на коня, и поканва баща си да мине от неговата страна, 
за да му помогне. Докато поп Димитри обикаля тежко коня, Лазар минава под 
неговия корем и тичайки, стига до вратата на заведението, която, за щастие, 
намира отворена. Той прониква до църквата преди баща си, който го следва и 
не успява да стигне до вратата. Нашите две кучета пазачи оставят Лазар да 
премине, тъй като го познават, но забраняват на поп Димитри да приближи. 

Лазар показва житейска опитност, като побеждава връзките между плътта и кръв-
та в името на призванието си. Но руската политика, недоволна в подкрепата на 
Фотиевата схизма, сега задейства френската политика. Консулите получават за-
повед да не подкрепят българското движение. Самият Етиен препоръчва на мисио-
нерите възможно най-голяма бдителност. Отпуснатите наградни суми на творени-
ята са премахнати, започнатата жетва залинява. Сестра Морел упорства въпреки 
забраната на монсеньор Бонети, като заявява: „Аз пазя българското зрънце”.

През тази същата година, 1867, колежът „Свети Бенедикт” е преместен от Бебек в 
града под ръководството на Евгени Кор. Преустроената Семинария наброява 15 семи-
наристи. Измежду тях Етиен Коларо, Емануел Депари, Жорж Кури влизат в Конгрега-
цията. 14-годишният Едуард Вале е изпратен от събратята от Солун, последван от 
връстника си Лазар Младенов. Дръзкият Алфонс Марион е директор на семинаристи-
те, докато неизразимият Кезада компрометира бъдещето на колежа. Монсеньор Сал-
вер, визитатор в Провинцията на Цариград през 1869 г., се интересува специално от 
малолетния Лазар, когото познава от писмата на монсеньор Бонети. Той го изпраща 
да завърши учението си в люлката на свети Викентий де Пауло, придружен от Жорж 
Кури и Отон Алюта. През 1874 г. тримата са приети като пансионери в Семинарията.

Девет години по-късно Лазар Младенов ще стане епископ. Но бъдещето му е неяс-
но. От Париж следи второто българско движение, което се проявява в Кукуш. (...)
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Антонина Желязкова е родена в София. Завършва източни 
езици в СУ „Св. Климент Охридски” през 1975 г., а по-късно 
специализира история на балканските страни. През 1983 г. 
защитава дисертация на тема: „Етнорелигиозните проме-
ни в Западните балкански провинции на Османската импе-
рия през XV–XVIII в.”, а след три години е специализант на 
Института за източни изследвания в Москва и в Петер-
бург. През 2004 г. преподава спешна антропология в ма-
гистърската програма „Балканите между две цивилизации: 
християнство и ислям” на Историческия факултет на Со-
фийския университет. 
Проф. Антонина Желязкова е известна сред малцинствени-
те среди у нас и като активен член на правозащитни гру-
пи, учредител и говорител на Комитета за национално по-
мирение.
Публикувала е голям брой статии, доклади, книги по пробле-
мите на исляма, защита на малцинствата и интеграцията.

КОПТИ	ЛИ	СА	РОМИТЕ?	

ПРОПУСНАТИ	СТРАНИЦИ	ОТ	

ОСМАНСКОТО	МИНАЛО

С проф. Антонина Желязкова разговоря Васил Чапразов

Конкретният повод за разговора ми с проф. Антонина Желязкова на тази тема 
стои десетки години назад във времето. Тогава малцина се осмеляваха да гово-
рят открито за историята на ромите, за факти, които събуждаха интереса на 
младите към родовото им начало. Леля Иванка не беше от тях, нейната смелост 
и борбеност бяха добре познати на мнозина. Та тя, майката на моя приятел, 
току-що завършил фелдшер, в подкрепа на християнското „начало” на ромите 
още тогава сподели, че при кръстене в църквата ромските момченца биват 
извиквани преди другите, отдава се своего рода почит на християнската им ре-
лигия… Този разказ ме заинтригува силно, но все не намирах сгода да задоволя 
любопитството си с познати свещеници, а и нещо не достигаше за една такава 
крачка. Сещах се само, че майка ми, Димитрина Хаджикостова, и нейните братя 
разказваха как дядо им, като се върнал от „хаджилък” в Йерусалим, подарил икони 
на църквата „Св. Димитър” и те били поставени още на входа на видно място; 
инж. Коста Кънев пък си спомняше, че дядо му Къньо, един от най-известните 
сливенски ковачи, го водел от малък в църквата „Св. Богородица” да види ико-
ната с посребрената ръка на св. Анастас, закрилника на ковачите, която той 
подарил на светата обител. 
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Още в първите месеци на демократичните промени до бившето сливенско кино 
„Балкан” ме срещна мой познат, турчин по произход, и набързо „омиротвори” 
участниците в нелепо зародилия се спор „роми или цигани” с категоричното си 
твърдение – „къпти/копти”, така са наричали ромите в Османската империя, 
така ги и пишели в дебелите книги. 

Бях срещал вече тези факти в изследвания на учени като Доналд Кенрик, Еле-
на Марушиакова и Веселин Попов и бързо ги „открих”. Ето ти нов, „книжовен” 
довод да разшириш гнездото на знанието, рекох си, да довериш съмненията на 
по-широк кръг от хора, които познават историята на къптите/коптите – пър-
вохристияни, а те биха могли да прибавят или отхвърлят факти от миналото на 
ромите в Османската империя.

Намерих и подходящия човек – проф. Антонина Желязкова, тя ще ни води в този 
разговор за историята и религията на ромите у нас.

Едно от имената, с които са наричани ромите в Османската империя, е 
къпти/копти, на какво се дължи това? 

Да, на много места ромите биват наричани къпти, но това се дължи на османо-тур-
ския термин, всъщност думата е арабска, с който са били изписвани в османските 
регистри, а именно къптиян или чингене. Къбт или къбтъ е названието и на общност-
та на коптите, старо местно население в Египет. Възможно е, както и в Европа, 
в империята да им дават название за произход от Египет, защото доста по-късно 
идва откритието, че ромите са ранни мигранти от определени провинции в Индия.

От кои години датира това име за ромите в документи на империята?

Доколкото зная, защото съм разглеждала документи от ХV век (най-рано и до 
ХVIII в.), това е бил административният термин, с който са ги изписвали в офи-
циалните кратки и обширни дефтери, където са описвани всички домакинства 
и населени места в Османската империя, за да им се начисляват съответните 
данъци. Принципът при описите е бил, че християните славяни са били изписвани 
просто без да се указва народностна или етническа принадлежност като гебран 
(познатата дума за нас е гяур, кяфир), което означава неверници, немюсюлмани. 
Правели са се изключения за особените случаи, за по-различните. Например ал-
банците са изписвани като арнавут, а циганите като къптиян. Откроявали са 
и „съвършените” богомили, каквито в периода на завоеванието е имало само в 
Босна, като са отбелязвали в дефтера вместо етническа или религиозна при-
надлежност кристиян. Така че ромите съм ги срещала в османски документи 
само като къптиян дори когато вече са били мюсюлмани. 

И до днес в Южна Сърбия има ромска махала на къптите, каква религия 
изповядват те в наши дни?

Ромите по принцип приемат религията на обкръжението, сред което живеят. 
Това е дълговековна практика за оцеляване и адаптация. Не съм посещавала 
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къптите в Южна Сърбия, но те вероятно са мюсюлмани, ако живеят в Санджак, 
Нови пазар, и околните села.

А какви имена носят ромите къпти? 

Не съм била в тази къптска махала и не знам. Многократно съм пътувала из 
Южна Сърбия, в Санджак, но там обект на моето изследване са били мюсюл-
маните, които след това станаха бошнаци. Във всеки случай там има и съм 
срещала доста роми и те определено са мюсюлмани. Ромите, които живеят в 
сръбския квартал на Нови пазар, пък са християни.

Ако са турско-арабски, това вследствие някакво насилие, принуда ли е, или 
са традиционни, изконни? 

Къптите, както и ромите не са били насилвани да приемат някаква религия. Те 
следват стратегията си на пътуващи и разпилени по света и се приспособяват 
към религията и езика на хората, сред които живеят. Което в никакъв случай 
не означава, че губят своите традиции, наследени от съответната субгрупа – 
калайджии, ловари, копанари и т.н.

У нас османлиите са държали с приемането на исляма правоверните да про-
менят и имената си, какви са фактите в това отношение?

Разбира се, това е задължително, когато приемаш исляма, да приемеш и ново 
мюсюлманско име. В османските регистри разпознавахме новоприелите исляма 
по бащиното име, което практиката почти винаги е налагала да бъде бин Абдул-
лах. Например някой си Стоян, син на Петър, при следващото изготвяне на описа 
е станал Салих бин Абдуллах (преведено това означава роб на Аллах). Впрочем 
има и други подобни фамилни имена на новоприелите исляма като Абдулазиз, 
Абделлятиф и т.н., но на Балканите почти изцяло се използва Абдуллах. След 
няколко поколения това Абдуллах може да се загуби и да се загубят дирите на 
ислямизирания.

Навярно ромите къпти на Балканите са дошли със своята религия и с хрис-
тиянски имена? 

Предполагам, че ромите, придвижвайки се през континентите и държавите, са 
приемали културата (вярата и именната система) на местните хора, където 
са отсядали за по-дълго. Така че най-вероятно онези, които не са минавали през 
територии на Арабския халифат, а през християнски територии, са пристигали 
на Балканите с християнски имена и покръстени в християнството. За ромите в 
България и Сърбия за мен не подлежи на съмнение, че до османското нашествие 
са били християни.

Сетих се, че ти добре познаваш Балканите и навярно знаеш, че в Косовска 
Митровица има ромски махали от къпти – киптиянски махали още в ХV–ХVI 
век. Как може да се обясни това? 
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Да, знам. Винаги съм приемала съвсем логично това название поради това, че 
съм го срещала многократно в османските документи като къптиян, и като съм 
го обяснявала именно с първите предположения за техния произход, че идват от 
Египет. И досега къптите в Северна Митровица в Косово са си християни. След 
войната и прогонването на сърбите от Косово много от ромите християни, 
които не избягаха като бежанци, се приютиха в сръбските анклави. Така е и в 
Митровица.

Разбирам, че ти искаш да потърсиш генеалогия и произход от египетските коп-
ти. Това е интересно, но не съм работила по тази линия никога. По-скоро ми се 
струва, че всичко е въпрос на стара османска терминология. Допускам, че осман-
ската администрация, османските чиновници и писари са намерили за подходящо 
да сравнят циганите с коптите в Египет, които също са били в османско вла-
дение и са били описвани грижливо, защото ромите хем са били християни, хем 
са били много различни от балканските славяни християни.

По-слабо вероятната хипотеза е, че османската армия е прехвърлила заедно с 
войската си копти към Балканите, за да ги използва като рудари, работници в 
мините, но това си е гола хипотеза без извори.
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Валентин Воскресенски

ЗА	ИЗЛОЖБАТА	„КАТОЛИЧЕСКИТЕ	

МЪЧЕНИЦИ	НА	БЪЛГАРИЯ	

(1944–1989):	ОТ	ПОЛИТИЧЕСКА	

РЕПРЕСИЯ	КЪМ	РЕЛИГИОЗЕН	

КУЛТ”

Научният интерес към темата за българските мъченици от най-ново време и за 
това как отделните религиозни вероизповедания съхраняват спомена за периода 
на тоталитарния режим е сравнително отскоро. За разлика от Българската 
православна църква, при която темата за репресиите срещу духовенството е 
слабо засегната в полето на официалния дискурс, въпросът за новите мъчени-
ци при Католическата църква е неотменна част от нейното възраждане след 
политическите промени от 1989 г. Създаването на нови религиозни култове 
посредством различни инструменти на културната памет е сравнимо по своя 
мащаб единствено с възможностите на светската държава, която реабилитира 
жертвите, създава исторически разказ за миналото, граждански ритуали, музей-
ни репрезентации и пр.

За разлика от българското православие при Католическата църква вече се наб-
людава изградена колективна памет за преследваните свещеници и християни 
от периода на тоталитарния режим (1944–1989), която може да се разглежда 

Валентин Воскресенски е магистър по културология в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”. От 2014 г. е докторант в секция „Антропология на 
словесните традиции” към ИЕФЕМ – БАН с тема на дисертацията: „Травма и 
памет: разкази и възпоменания за близкото минало (1944–1989)”. Съавтор е на 
колективната монография „Културно наследство на българите в миграция”. 
Автор е на няколко студии и научни статии в български и чуждоезични изда-
ния. Научният му интерес е в областта на антропологията на паметта, фор-
мите на разказване и възпоменаване на политическите репресии от периода 
на социализма, постсоциалистическите политики на памет, новите религиоз-
ни култове. Участвал е в различни изследователски проекти, някои от които 
са посветени на културното наследство на българите в чужбина, местата 
на памет, свързани с националноосвободителните борби (1867–1878), словес-
ния фолклор и др.
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като интегрална част 
от съвременната хрис-
тиянска култура. По-
нятия от полето на 
социалните науки като 
работа на паметта, ра-
бота на траура1, соци-
ални рамки на паметта2 
и др. са приложими към 
идентичността на ка-
толическите общности 
в България, при които 
историята на преслед-
ваното духовенство се 
явява неразделна част 
от постсоциалистиче-
ското религиозно въз-
раждане.

Паметта за мъчениче-
ството на католичес-
ките свещеници епис-
коп Евгений Босилков, 
отец Павел Джиджов, 
отец Камен Вичев, отец 
Йосафат Шишков и на 
останалите преследва-
ни духовници е част от 
локалната култура и от 
католическата марти-
рология на XX в. Техни-

ят живот е модел за подражание, който се е превърнал в интегрална част от 
интериора на католическите храмове в България. Днес в много от църквите 
могат да се видят икони и витражи, музейни сбирки, параклиси и светилища, в 
които се съхраняват личните вещи и реликви на мъчениците. Почитта към тях 
е част от литургичния календар на отделните енории, а по време на службите 
са изпълнявани песни, химни и молитви в тяхна прослава.

Всички тези елементи от почитта към мъчениците са застъпени в съдържание-
то на изложбата „Католическите мъченици на България (1944–1989): от полити-
ческа репресия към религиозен култ”3. Изложбата представя не само актуална 
картина на съвременната християнска култура, видяна от гледна точка на ко-
лективната памет към преследваното духовенство, но включва и исторически 

1  Jelin, Е. 2001: Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI en coedición con Social Science Research Council.
2  LaCapra, D. 2005: Escribir la historia, esctibir el trauma. Buenos Aires: Nueva Visiόn.
3  Халбвакс, М. Колективната памет. С., Критика и хуманизъм, 1996.
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прочит на законодателните, съдебните и извънсъдебни мерки на политическа ре-
пресия срещу Католическата църква в България. В изложбата са описани както 
основните репресивни механизми на Държавна сигурност срещу Католическата 
църква, така и последвалите ги процеси на беатификация и свързаните с тях 
становища на Светия престол.

Изложбата беше открита в Националния етнографски музей на 11 ноември 2018 
година по случай 66-годишнината от екзекуцията на католическите свещени-
ци, извършена през 1952 г. в Софийския централен затвор. В експозицията бяха 
включени непоказвани досега лични вещи на обявените за блажени. Сред тях 
бяха служебник и молитвеник на отец Камен Вичев и негова риза с инициали, па-
метни картички, издадени след първото богослужение на Йосафат Шишков като 
свещеник през 1909 г. и на Евгений Босилков като епископ през 1947 г., снимки 
от ръкополагането на Павел Джиджов за свещеник през 1945 г. в гр. Пловдив, 
негови честитки и палица.

Религиозният култ към католическите мъченици е не само част от съвременна-
та християнска култура, но и критерий за оценка на това как паметта за ре-
пресиите от периода на социализма се осмисля от различните деноминации в 
България. 

Изложбата „Католическите мъченици на България (1944–1989): от политическа 
репресия към религиозен култ” може да бъде видяна от 3 февруари до 3 март в 
католическата църква „Св. Йосиф” в гр. София.
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Франк Отфрид Юли (р. 1954 г.) е епископ на 
Евангелската църква във Вюртемберг. Завър-
шил е богословие в Тюбинген и Виена. От 1983 
до 1987 г. е асистент по религиозна филосо-
фия в Хайделбергския университет. През след-
ващите години е личен референт и ръководител 
на бюрото на епископите на Вюртембергска-
та църква. През 2005 г. е избран за епископ на 
Църквата.

На 23 ноември в Щутгарт беше отбелязана 40-годишнината от създаването на 
Работния кръг „Православни църкви” (РКПЦ), формиран от членове на Евангел-
ската църква на област Вюртемберг с цел поддържане на контакти и взаимно 
опознаване с източните църкви. На тържеството присъстваха митрополит Ав-
густин (Вселенска патриаршия), председател на Православната епископска кон-
ференция в Германия, епископът на Евангелската църква във Вюртемберг Франк 
Отфрид Юли, епископът на Австрийско-Швейцарската епархия на Сръбската 
православна църква Андрей и пр. В рамките на този юбилей Владислав Атанасов 
взе интервю от епископ Юли.

ЕВАНГЕЛСКИТЕ	ЦЪРКВИ	СЕ	

СТРЕМЯТ	ДА	ПРЕДСТАВЛЯВАТ	

ВСИЧКИ,	ОСТАНАЛИ	

НЕЗАБЕЛЯЗАНИ	НА	ПАЗАРА	НА	

ИНТЕРЕСИТЕ

С Франк Отфрид Юли, епископ на Евангелската църква във 

Вюртемберг, разговоря Владислав Атанасов 

Eпископ Юли, бихте ли представили накратко Евангелската църква във 
Вюртемберг? Каква е нейната история, как е организирана, какви идейни 
течения има в нея, какво определя насоките на нейното развитие? Кои са 
нейните ръководни органи и какви са акцентите във вашето епископско 
служение?
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Историята на Евангелската църква във Вюртемберг, която се смята за част 
от едната света апостолска Църква и приема Реформацията като обновление 
на едната Църква, е формирана с въвеждането на Реформацията във Вюртем-
берг от херцог Улрих фон Вюртемберг. Характерно за църковната история на 
Германия в периода от Късното средновековие до 1918 година е, че църквите в 
различните части на Германия са подчинени на съответните местни владетели, 
респективно на съветите на свободните имперски градове1: това явление се на-
рича Landesherrliches Kirchenregiment (summepiscopat). Аугсбургският религиозен 
мир от 1555 г., който се опитва да регулира възникналото след Реформацията 
многообразие на изповеданията, създава за тази цел формулата cuius regio, eius 
religio (тоест „комуто принадлежи властта, той определя и религията”). Така е 
решено изборът на изповедание да принадлежи на местния владетел. Неговите 
поданици са били длъжни да приемат неговото изповедание или са имали правото 
да емигрират в други страни (ius emigrandi).

През 1534 г. херцогство Вюртемберг и почти всички свободни имперски градове 
на Южна Германия се присъединяват към Реформацията. Главната заслуга за 
Реформацията на Вюртемберг е на Йоханес Бренц2. Той е и главният автор на 
„Великият църковен устав на Вюртемберг”, издаден от херцог Кристоф през 
1559 г., с което евангелското църковно, образователно и социално дело полу-
чават своята форма. През ХIХ в. църковните структури претърпяват промени: 
учредени са Общото събрание на Вюртембергската църква и енорийските на-
стоятелства на отделните църковни общини.

1918 година бележи края на Първата световна война и на монархията в Германия. 
Това слага край и на управлението на Църквата от местните владетели. През 
1920 г. нашата църква приема днешния си устав. По въпросите на църковния 
бюджет и на църковното законодателство решенията се взимат от Общото 
събрание на Вюртембергската църква, което представлява един вид църковен 
парламент, който се избира от членовете на енориите. То се оглавява от пре-
зидент или президентка. По този начин вярващите имат съществено участие 
чрез избраните от тях представители в определяне насоките на развитието на 
Вюртембергската църква. 

Важно е да се посочи, че в нашата църква съществуват различни богословски 
и духовни течения, появили се през вековете, които имат своите исторически 
традиции. Те са възникнали въз основа на различни важни събития в църков-
ната история на Вюртемберг. Сред тях най-активен и до днес е пиетизмът: 
това благочестиво движение възниква благодарение на дейността на влиятелни 

1  Този тип градове са независими от местните феодали и се подчиняват директно на императора, като се 
ръководят от избираеми градски съвети. Б. пр. 
2  Йоханес Бренц (1499–1570) е един от видните реформатори не само във Вюртемберг, но и в цяла Гер-
мания. По време на следването си в Хайделберг се запознава и сприятелява с Лутер. Защитава идеята за 
безплатно образование за момчета и момичета, автор е на едни от най-важните катехизиси на Реформаци-
ята. Заедно с Меланхтон съставя Аугсбургската изповед на вярата от 1530 г. Съветник на херцог Улрих при 
въвеждането на Реформацията във Вюртемберг. Б. пр. 
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пиетисти като Филип Яков Шпенер3 и Аугуст Херман Франке4, които от края 
на ХVII век оказват голямо влияние във Вюртемберг. За бащи на пиетизма във 
Вюртемберг се приемат Йохан Албрехт Бенгел5 и Фридрих Кристоф Йотингер6. 
Пиетизмът акцентира върху личната вяра, ролята на Библията и благочестиви 
практики, свързани с Библията. Този подход и до днес дава своя отпечатък върху 
самосъзнанието на Вюртембергската църква като цяло. Вярващи, които днес се 
чувстват особено близки до пиетизма, практикуват съответно такъв вид лично 
благочестие, което е свързано основно с Христос и с Библията. Някои групи пък 
свързаха своите пиетистки убеждения с модерния евангеликализъм7 и застъпват 
консервативно-евангеликални позиции, които се доближават много до идеите на 
т.нар. свободни църкви и харизматични движения.

Важно влияние върху богословието във Вюртемберг оказва възникването и раз-
витието на либералното богословие, т.е. на богословието, което взима предвид 
достиженията на Просвещението. Това богословие разглежда Библията като 
свидетелство на вярата, което трябва да стане разбираемо за съвременни-
ците. Въз основа на съзнанието за социалните, дяконическите и екологичните 
задачи на Църквата към обществото и като цяло спрямо творението, то се 
обособява в движение, което може да бъде обозначено като либерално-социално.

Днес нашата църква обединява 2 милиона вярващи и около 2000 пастори и пас-
торки. Епископската длъжност представлява част от върховното ръководство 

3  Филип Яков Шпенер (1635–1705) е един от основателите на пиетизма и на научната хералдика. Неговото 
произведение Pia desideria, издадено през 1675 г., се превръща в програмен документ за пиетизма относно 
реформирането на лутеранската църква. В него той критикува недъзите и неуредиците на църквата, призова-
ва да бъдат намерени начини обикновените хора да се запознаят по-задълбочено с библейското съдържание. 
Акцентира върху свещенството на всички вярващи и върху личното благочестие, като настоява по-малко вни-
мание да се обръща на догматични спорове. За разлика от повечето си съвременници той не очаква в скоро 
време да дойде краят на света, защото според него преди това трябва да настъпи значително подобрение на 
състоянието на християнството. Тази наречена от самия него „надежда за по-добри времена” определя дина-
миката на пиетизма и през следващите векове, като той полага усилия за практическо подобряване на света и 
съдейства за придаване на по-голямо значение на етиката в последвалото развитие на протестантизма. Б. пр. 
4  Аугуст Херман Франке (1663–1727) е ученик на Шпенер и един от най-видните пиетисти, професор в Уни-
верситета „Хале ан дер Заале”. Известен с това, че основава и ръководи в продължение на десетилетия социа-
лен комплекс, където живеят, работят и се обучават над 2000 души едновременно. Б. пр. 
5  Йохан Албрехт Бенгел (1687–1752) е най-видният представител на вюртембергския пиетизъм. Има осо-
бени заслуги в областта на екзегетиката и е един от основателите на текстовата критика на Новия завет. Той 
развива и метода на текстовата критика, с който по определени признаци се постига групиране на документи 
с цел възстановяване на прототекста. 
6  Фридрих Кристоф Йотингер (1702–1782) е най-значимият ученик на Бенгел. Поради убеждението си, че 
богословието е основата на всички науки, той се занимава с почти всички науки, като изучава дори алхимия 
и кабала, търсейки обединяващото дори в научните противоречия. Оказва влияние на Хердер, Гьоте, Шилер, 
Шелинг, Хегел, Херман Хесе и пр. Б. пр. 
7  Евангеликали (Evangelikale) – с това понятие, въведено в немския език преди около 50 години, се обо-
значават протестанти, които поставят авторитета на Библията над всичко и са критични спрямо либералното 
богословие и секуларизма. Те не представляват хомогенна група и принадлежат към различни протестантски 
църкви. По отношение на някои обществени проблеми като аборти, отхвърляне на еднополови бракове и на 
евтаназията и пр. те си сътрудничат с ултраконсервативни католически кръгове. За евангеликализма е харак-
терно още подчертаването на изкупителното дело на Христос чрез страданията му на кръста, социална анга-
жираност и активност за разпространението на Евангелието, редовното посещение на богослуженията. За 
разлика от протестантите фундаменталисти те не игнорират критични въпроси относно вярата си и са готови в 
конкретни случаи да си сътрудничат с християни от други вероизповедания. Счита се, че понастоящем по света 
има над 300 милиона евангеликали, като особено голям прираст те имат в Азия, Африка, Южна Америка и 
САЩ. Б. пр.
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на Евангелската църква във Вюртемберг. Нейният епископ се избира от Общо-
то събрание и представлява Църквата извън нея. Поради това моето задължение 
е да представлявам Църквата по света, да изпълнявам различни църковни задачи 
и поръчения, включително и да поддържам многообразни контакти с православни, 
римокатолически, англикански и пр. църковни учреждения и диоцези. Епископът на 
нашата църква назначава духовници и чиновници на Църквата и ръководи Върхов-
ния църковен съвет. Той проповядва в целия регион на Вюртемберг8 и ръководи 
богослуженията по тържествени поводи. 

Как стигнахте до вярата и впоследствие до изучаване на богословието?

В детството си получих много добро образование по вероучение в училище, а 
сетне и много добър конфирмационен курс в църквата. По този път срещнах 
християни, които оставиха много дълбоки впечатления у мен. Християнската 
вяра се практикуваше в семейството ми и ние участвахме в богослуженията 
като обикновени християни, членове на традиционните църкви. Чрез съчета-
нието на духовни и интелектуални упражнения започнах да разглеждам пътя на 
триединния Бог с нас, както и изкупителното дело на Иисус Христос като цен-
трален момент от нашето съществуване и история. Пътят към Богословския 
факултет представляваше логична стъпка в това развитие.

Кога и как се запознахте с православието? По време на следването или чрез 
лични контакти с православни християни? Какви срещи сте имали с тях, 
посещавали ли сте вече България?

Още като дете посещавах в моя роден град Дармщат руската православна 
църква. Последната руска царица9 е сестра на великия херцог на Хесен-Дарм-
щат10, поради което в този град има православно присъствие още оттогава. 
По-късно по време на моето следване се запознах с православни християни. 
Като секретар на предишния епископ на Вюртембергската църква, имах въз-
можността да присъствам на много разговори с православни епископи, както 
и да участвам в екскурзии в православни страни, като например Сърбия. Освен 
това бях и член на работния кръг „Православни църкви”. Осъществих и две по-
сещения на манастирите в Света гора, както и една визита на Православната 
академия в Крит (тя поддържа тесни връзки с нашата Евангелска академия в 
Бад Бол). В последните 13 години, в качеството си на епископ, имах много сре-
щи по време на международни събития в Москва, в Румъния, в Константинопол, 
Гърция, Йерусалим, Тбилиси, както и в Женева. Благодарен съм, че имах възмож-
ността да проведа открити разговори с различни патриарси и митрополити. 

8  Има се предвид Вюртемберг, а седалището на епископа е в Щутгарт, който е столица на Баден-Вюртемберг. Б. пр. 
9  Александра Фьодоровна (1872–1918) е родена като принцеса Виктория Аликс Беатрис фон Хесен-Дарм-
щат. През 1894 г. приема православието, за да се омъжи за своя годеник, император Николай II. През 1918 г. 
е разстреляна заедно със семейството и през 2000 г. е канонизирана от Руската православна църква като 
мъченица. Храмът на руската църква в Дармщат – считан за една от най-красивите православни църкви в 
Германия – е построен в кр. на ХІХ с частни средства на Николай II, за да може той, заедно със семейството си 
и свитата си, да се черкува там при гостуванията си в Дармщат. Б. пр. 
10  Става дума за последния велик херцог на Хесен-Дармщат Ернст Лудвиг (1868–1937), детрониран през 
1918 г. Б. пр. 
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Виждал съм много снимки и текстове за България, но досега не съм посещавал 
страната. 

Още през ХVI в. Вюртемберг играе важна роля за установяване на контакти 
между протестантите и православието. През 2017 г. година тази традиция 
бе продължена и бе иницииран „диалогът Тюбинген 2”. Патриарх Вартоло-
мей бе поканен във Вюртемберг. Какви впечатления имате от тази среща 
с него? Може ли да се каже, че Вюртембергската църква ще работи в бъде-
ще още по-активно с православните църкви?

Посещението на патриарха остави у мен дълбоки впечатления. За неговата 
визита в Тюбинген и Щутгарт имаше много поводи. Евангелският богословски 
факултет в Тюбинген му присъди почетна докторска титла на богословието 
поради неговия траен ангажимент за икуменизма. Посвещението му на темата 
за опазването на творението привлича все повече и повече внимание и в Герма-
ния с оглед на драматично развиващите се климатични промени. Особено вълну-
ващ момент от тази среща се оказа съвместното ни вечерно богослужение в 
Щутгарт, извършено в Щифтскирхе – главния храм на Вюртембергската църква. 
Измежду многото икуменически срещи през юбилейната година на Реформация-
та (2017) посещението на патриарха със сигурност беше едно от най-важните 
събития.

Във Вюртемберг има православно присъствие повече от 200 години.11 Чрез 
продължаващите мигрантски процеси числото на православните християни 
тук нараства. Какви съвместни проекти е реализирала вашата църква до-
сега заедно с православните църкви и съответно какви проекти се реализи-
рат в момента? Очаквате ли сътрудничеството с православните общини 
във Вюртемберг да продължи и в бъдеще? 

11  В Щутгарт още през ХVІІІ век спорадично се провеждат православни богослужения покрай женитбата на 
великия княз Павел Романов (по-късно цар Павел I) и принцеса Софи Доротее фон Вюртемберг. След като 
през 1816 г. тяхната дъщеря Катарина Павловна се омъжва за Вилхелм I, който в същата година става и крал 
на Вюртемберг, в Щутгарт се провеждат редовно православни богослужения и е налице руска православна 
община, която от 1824 г. разполага със свой храм. Б. пр. 



2019 / брой 1 (138)

41

Тези дни отбелязахме 40-годишния юбилей на работния кръг „Православни 
църкви”12. Този кръг е структуриран директно към църковното управление на 
Евангелската църква във Вюртемберг. Това показва значението, което отда-
ваме в нашата църква на диалога с православието. В работния кръг участват 
евангелски богослови, имащи опит в православието. Те следят и изследват 
развитието на православието, канят партньори от православния свят и под-
държат множеството партньорства и контакти, които нашата църква има 
с православните църкви. Имаме официално партньорство с епархията в Клуж 
на Румънската православна църква. Важен поддържник на този работен кръг е 
председателят на Православната епископска конференция в Германия – мит-
рополит Августин.

От една страна, чрез създаването на този работен кръг Евангелската църква 
във Вюртемберг продължи традицията, започната по време на Реформацията 
в Тюбинген. В периода от 1573 до 1581 г. между богословския факултет в Тю-
бинген и Вселенския патриарх Йеремия II е водена кореспонденция, чиято цел е 
откриването на допирните точки между лутеранската Реформация и православ-
ната традиция. По този случай е изпратен и гръцки превод на Аугсбургското 
вероизповедание.

От друга страна, създаването на този кръг беше и отговор на нарастващото 
многообразие на религиозни възгледи в нашето общество. Още преди 40 годи-
ни стана видно, че тази тенденция се превърна в обществено предизвикател-
ство – особено по отношение на вътрешнохристиянския диалог.

Самият аз съм имал много срещи с Вселенския патриарх Вартоломей в Кон-
стантинопол и в Тюбинген. Много форми на сътрудничество съществуват в 
социалната сфера. Освен това Евангелската църква във Вюртемберг подкрепи 
финансово строителството на една православна църква в Щутгарт.

В Германия дойдоха много мигранти. Някои от тях се отнасят критично 
към религията и средата, от която произхождат. Какви опити предприема 
Вюртембергската църква да ги запознае със своята вяра?

Евангелската църква във Вюртемберг се застъпва в рамките на своите възмож-
ности за мигрантите от всички страни, независимо от тяхната вяра. Това тя 
върши, следвайки библейската заповед да се грижим за странниците, но също и 
като изява на любов към ближния. Тези хора, които принадлежат към друга рели-
гия, но проявяват интерес към християнската вяра, могат да посещават вероу-
чителни курсове, за да получат информация за християнската вяра и за нашата 
църква. Има случаи, в които хора от друг произход вследствие на интензивни 
разговори и на съответно обучение във вярата решиха да се кръстят. 

Каква роля играе Църквата в модерното общество?

12  Повече информация за това събитие има на https://dveri.bg/u698a. Б. пр. 
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В Германия ситуацията е специфична. Държава и Църква формално са разделе-
ни, но за разлика от Франция има много задачи, които държавата делегира на 
Църквата, особено в социалната и културната сфера. Така Евангелската църква 
във Вюртемберг се ангажира с поддържане на болници, детски ясли и градини, 
на училища, на домове за стари хора, както и с душегрижие на затворници и на 
войници. Освен това съществуват и много твърдо установени форми на сътруд-
ничество между Църква и държава, като вероучението или висшето богословско 
образование. На това равнище са постигнати много радостни резултати. И 
за двете страни това сътрудничество представлява истинска благодат. Съ-
щевременно това активно сътрудничество кара Църквата така да формулира 
своите становища, че те да могат да достигнат до цялото общество и да 
бъдат разбрани. Това предпазва църквите от опасността да изпаднат в изоли-
рано състояние на църковност, обърната към себе си, а и от фундаментализъм. 
Държавата пък е заставена да се ангажира и съобразява на много равнища със 
становището на Църквата – от църковната енория през академиите, чак до 
публичните богослужения във връзка с държавни събития. През 2015 г., когато в 
нашата страна пристигнаха много бежанци, което предизвика дискусия дали на 
тях трябва да се помогне и как да се случи това – стана много видимо, че ние 
като църква също трябва да дадем своя принос на държавата и че нашият глас 
се чува дори и в съвременното секуларизирано общество. Църквите от самото 
начало заеха единодушна позиция по този въпрос, като си спомниха примера на 
Иисус Христос, Който се грижеше за хората в тяхната беда. 

Понастоящем в Евангелската църква във Вюртемберг се водят разгореще-
ни спорове относно даване на благослов за хомосексуални двойки.13 Какви 
библейски аргументи привеждат привържениците на даването на този бла-
гослов?

Застъпниците на даването на благослов на хомосексуалните двойки в рамките 
на публичното богослужение се аргументират, че Бог е създал хората с различ-
на сексуална ориентация. Поради това Църквата не може да стори нищо непра-
вилно, ако тя откликне на молбата на такива двойки за даване на благословия. 
Често се цитира и Галатяни 3:28: „Няма вече юдеин, ни елин; няма роб, ни свобод-
ник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса”.

Привържениците на благослова за хомосексуалните двойки съзнават много доб-
ре, че в Стария и в Новия завет има библейски места, които отхвърлят хомо-
сексуалността и я заклеймяват като грях. Те обаче се аргументират, че в тези 
случаи трябва да бъдат взети предвид и конкретните исторически обстоятел-

13  В последните години все повече поместни църкви, които са членове на Евангелските църкви в Германия, 
въвеждат благославянето на съюза на хора от един и същ пол, което се извършва в рамките на достъпно за 
обществеността богослужение. Вюртембергската църква позволява такъв благослов само в рамките на личен 
ритуал, отслужван от пастора, без да се прави богослужение. Официалната позиция на църковните ръковод-
ства е, че даването на благослов на хомосексуални двойки не е идентично с църковното венчание, дори и да е 
в рамките на публично богослужение. Благословът важи за хората и бъдещето им, но не и като утвърждаване 
на съюза им като равностойна на традиционния брак форма. Поради това привържениците на хомосексуал-
ните бракове критикуват практиката на благослова като един вид дискриминация и настояват да се въведе 
църковен брак и за хората от еднакъв пол. Консервативно настроените християни пък виждат в даването на 
благослов в рамките на обществено богослужение фактическото му приравняване с църковния брак. Б. пр. 
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ства и разбирания на тогавашното общество. Поради това би трябвало по 
спорните въпроси от съвременна гледна точка да се изследва внимателно какво 
спада към вечните истини на Библията и какво не.

Вземат ли се предвид в хода на тази дискусия и мненията на другите хрис-
тиянски вероизповедания, както и на много протестантски църкви, които 
също отхвърлят хомосексуализма? Отчита ли в своите дебати Общото 
събрание на Евангелската църква във Вюртемберг и опасността от много 
силното затрудняване на икуменическия диалог, ако този благослов бъде 
одобрен?

Хората, които от години дискутират относно възможността за допускане на 
такива богослужения, съзнават много добре този проблем. Ние трябва да строим 
във Вюртемберг мост между две страни: от едната са консервативните сили в 
нашата църква и многото икуменически партньори, а от другата стоят най-вече 
църковните членове на градските енории и либералното общество. Колко трудно 
е това, аз лично се убеждавам чрез многото писма, които получавам от години 
по тази тема и които често са формулирани в непримирим и остър тон, което 
аз намирам за тревожна тенденция, каквото и разбиране да проявявам спрямо 
същността на дискусията. В това отношение трябва да следваме и да се съо-
бразяваме с три неща: първо, искаме да продължим да се борим за постигане на 
консенсус – заради хората, които ни молят за тази благословия; второ, не искаме 
да подлагаме на риск единството на нашата църква; и трето, при решаването 
на този проблем искаме да следваме езика на сърцето, а не на юмрука.

Големите политически партии са в криза. Немалко вярващи напускат и го-
лемите църкви и се присъединяват към т.нар. свободни църкви. Какви са 
причините за това? Имат ли големите църкви бъдеще? Как могат да бъдат 
удържани наедно различните течения в Църквата?

Почти всички западноевропейски общества преживяват в последните десети-
летия нарастване на индивидуализма. Много наблюдатели са единодушни, че об-
ществото все повече се разделя вътрешно. Тази тенденция се наблюдава и за-
труднява живота на всички институции, партии, организации, профсъюзи, също 
и на църквите. От друга страна, тази ситуация представлява и възможност за 
големите обществени институции. Евангелските църкви в Германия продължа-
ват да се схващат като народни църкви въпреки съществуващата тенденция 
членовете им да ги напускат.14 Те си поставят задачата да отразят в Църквата 
общественото многообразие и да представляват в обществото гласа на всич-
ки, чиито грижи и проблеми не могат да бъдат чути на пазара на интересите.

Как оценявате тържествата по повод 500-годишният юбилей на Реформа-
цията? Какво бе постигнато и какво не?

14  В Германия членовете на големите църкви плащат църковен данък. Напускането на църквата често се де-
кларира с цел спестяване на църковните данъци. Практиката на задължителния църковен данък е оспорвана 
и от някои немски богослови и клирици, които виждат в нея подчертаване на земния характер на членството 
в църквата. Православните църкви в Германия не взимат църковен данък. Б. пр. 
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Разговор

Равносметката на юбилейната година се оказва положителна – това ни показ-
ват многобройните допитвания и отзиви. Богослуженията по случай реформа-
ционния юбилей бяха препълнени, както това обикновено се случва само по вре-
ме на коледните богослужения. Още от самото начало искахме да празнуваме 
този юбилей и в икуменически аспект, като подчертаем неговия характер като 
Христов празник, а не само на отделна църква. Това беше едно добро решение, 
което придаде нова динамика на икуменическия диалог – особено в Югозападна 
Германия. Трябва заедно да изповядваме Христос! Най-голямата изненада за мен 
лично беше интересът, който показаха тъкмо хората, които имат съвсем малко 
общо с Църквата. Но също така трябва да се отбележи, че многото добри пред-
ложения и събития не съумяха да попречат на тенденцията хората да обръщат 
гръб на Църквата. Ще интегрираме във всекидневната си работа множеството 
добри импулси, получени в годината на юбилея на Реформацията, за обновление 
на нашата църква с оглед на нейната роля в обществото.

И накрая: каква надежда и визия имате за развитието на вашата църква и 
на вселенското християнство?

В Германия ние, християните, често се фокусираме върху това, което не ни се 
удава или което преди е било по-добре. Нашите събратя по вяра от останалите 
части на земята, но също така и много евангелски църкви в Източна Европа, 
които са малцинство в тамошните общества, ни окуражават при нашите сре-
щи да продължим нашето благовестие по нов начин именно поради утежнените 
условия и да се подсилваме един друг в това наше служение на света. В Посла-
нието до Коринтяни се казва: „И кога страда един член, страдат с него всички 
членове; кога се слави един член, радват се с него всички членове. Вие сте тяло 
Христово, а поотделно – членове” (1 Кор. 12:26-27). 

Тази икуменическа съпричастност е нещо съвсем ценно. В по-дългосрочна перс-
пектива тя ще окрили още повече икуменизма. През следващата година на ику-
меническо посещение при нас във Вюртемберг ще дойдат представители на 
църкви, които са наши партньори. Надявам се, че на тази среща те ще споделят 
това виждане, което ни укрепва и изцелява. Христос призовава Църквата да 
отговаря в този свят „всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда”  
(1 Петр. 3:15). Именно това ние искаме да продължим да вършим. 
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Вениамин Пеев

РИХАРД	ВУРМБРАНД	–	

НЕЗАГЛЪХНАЛИЯТ	„ГЛАС	НА	

НЕЛЕГАЛНАТА	ЦЪРКВА”	В	

РУМЪНИЯ

Румънският лутерански пастор Рихард Вурмбранд (1909–2001) бе наричан още 
приживе „съвременен Павел зад Желязната завеса” и „гласът на нелегалната 
църква” в Румъния. Тези определения не са пресилени. Вурмбранд бе непримирим 
защитник на правото на Христовата Църква да съществува и изпълнява Вели-
ката повеля на Спасителя за открито благовестие в бившия комунистически 
лагер, когото арестите, изтезанията и продължителните присъди, изтърпени 
в румънските затвори1, не можаха да сломят духом. Най-запленяващият аспект 
в християнското служение на Вурмбранд обаче е реалното приложение на Хрис-
товото учение независимо от условията за неговото прогласяване. В тайните 
помещения на нелегалната лутеранска общност (подобно на богослуженията в 
античните римски катакомби), по улиците, гарите и военните гарнизони (раз-
давайки Св. писание на румънци и чужденци), в затворническите килии (пропо-
вядвайки и служейки на Христос) или в свободния свят (критикувайки неговата 

1  Рихард Вурмбранд прекарва общо 14 години и половина в четири румънски затвора. 

Вениамин Тимотеев Пеев защитава докторска степен 
в областта на руската религиозна философия в НБУ 
(2009 г.). Автор е на публикации в българския и чуж-
дестранния периодичен печат, както и на студии и мо-
нографии, между които: Библейското учение за Св. Пи-
сание (1988; 2-ро изд. 1991); Бог, вселената, човекът 
(1992); Съвременни богословски системи (от Просве-
щението до наши дни) („Бъдеще и надежда”, 2009); Жан 
Калвин. Философско-теологични аспекти на Реформаци-
ята („Абагар”, 2011); Християнство и философия: проб-
лемът за сътрудничеството („Абагар”, 2012); Павел, 
Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието 
(„Абагар”, 2014); Социални и богословски аспекти на Ре-
формацията („Комунитас”, 2017).
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Свидетели на вярата

християнска „хладкост”) – Рихард Вурмбранд показва на своите съвременници 
и днешните читатели на неговите книги, че дейната християнска вяра е един-
ственият победоносен избор! Тя не е изгубила онази древна мощ, с която хрис-
тиянските мъченици от първите векове са приемали безстрашно изтезания и 
смърт с Тертулиановото убеждение, че тяхната кръв е „семето на Христовата 
Църква”. 

Още през осемдесетте години на миналия век западни мисионери, които внасяха 
нелегално християнска литература в комунистическа България, ми бяха говорили 
за румънския пастор Рихард Вурмбранд и за неговата дейност след емигриране-
то му в САЩ. От тях получих няколко от най-популярните му книги2 като: Изте-
заван заради Христос (1967)3, Съветските светии (1968)4 и крайно любопитното 
изследване на религиозните преходи на Маркс – Бил ли е Карл Маркс сатанист? 
(1976)5. Тези дръзки творби бяха много опасни за всеки българин, който би ги 
държал в личната си библиотека, особено ако името му фигурираше в плановете 

2  Автор е на 18 книги на английски и няколко на румънски език. 
3  Wurmbrand, R. Tortured for Christ. Hodder and Stoughton, 1968. Тази забележителна изповед е преведена на 
85 езика и издадена в повече от 10 милиона екземпляра. Нейното продължение е From Suffering to Triumph. 
Kregel Publ., 1991. Вж. и In God’s Underground. Bartlesville, OK: Living Sacrifice Book Co., 2004. 
4  Wurmbrand, R. The Soviet Saints. Hodder and Stoughton, 1968. 
5  Wurmbrand, R. Was Karl Marx a Satanist?. Hodder and Stoughton, 1976. Книгата веднага е преведена и изда-
дена на немски език и под заглавието Der unbekannte Karl Marx претърпява за периода 1976–87 г. 6 издания. 
Тя става особено популярна в протестантските общности на бившата ГДР и други комунистически страни. 
Преведена е още на руски, словашки, румънски и китайски езици. 
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и папките на Държавна сигурност за наблюдение и разработка. Такива нелегално 
внесени християнски книги по онова време трябваше да бъдат крити на недос-
тъпни места. Днес всичко, което съм успял да запазя въпреки враждебните пре-
вратности на близкото минало, е най-ценното в личната ми библиотека. Наред 
с Библията и сборниците за живота на мъченици за вярата от различни епохи 
на Христовата Църква, книгите на Вурмбранд са укрепявали християнската ми 
вяра и са ме убеждавали, че насърчението на Спасителя за устояването при 
всякакви обстоятелства е приложимо и в нашата епоха. За разлика от много 
други автори обаче, публикували, подобно на него, своите изповеди на пострада-
ли за вярата си, творбите на румънския пастор не се фокусират върху личната 
му съдба, а съдържат стотици описания на преживените страдания от други 
християни, принадлежащи към различни изповедания и народности. Дори би мог-
ло да се каже, че Вурмбранд проявява по-голяма съпричастност към съдбите на 
вярващите извън границите на своята родина. В книгата си Изтезаван заради 
Христос той признава, че за него „да проповядва Евангелието на руснаците е 
като небето, слязло на земята”6. Причината за такъв ентусиазъм е фактът, 
че десетки хиляди граждани на тогавашния СССР никога не са виждали Библии, 
Нови завети и друг вид християнска литература, отпечатани на родния им език. 
Затова веднага след като излиза автобиографичната му книга за изтезанията, 
претърпени в румънските следствени килии и затвори заради вярата в Христос, 
Вурмбранд публикува сборника Съветските светии (1968), в които са описани 36 
съдебни процеса срещу различни религиозни представители в СССР за периода 
1961–1968 г. Тази книга, както и личната изповед на Вурмбранд, предизвиква 
широк интерес в много страни на свободния свят и претърпява няколко преиз-
давания на различни езици, достигнали и до читатели отсам Желязната завеса. 

Настоящата статия е посветена на героичния живот и дело на Рихард Вурм-
бранд по повод 110-годишнината от рождението му. Освен широката му меж-
дународна известност7 имаме основание да се спрем на неговата съдба на 
християнски водач поради особения интерес на българските тайни служби и ко-
мунистическия Комитет по въпросите на БПЦ и религиозните култове в Бълга-
рия. Ще отбележим, че историята на румънския дисидент има неизбежен аналог 
с живота и делото на д-р Харалан Попов, както показват разкритите архиви на 
ДС и други партийно-държавни институции.8 Ето защо данните, които предос-
тавяме тук, са почерпени освен от автобиографичните книги на Вурмбранд и 
очерци на някои англоезични автори за него, също така и от архиви на български 
партийно-държавни институции. 

6  Wurmbrand, R. Tortured for Christ. 17. 
7  На Запад Рихард Вурмбранд привлича вниманието на широката публика през 60-те години на ХХ в. благо-
дарение на първите си книги, разкриващи безрадостната съдба на християните зад Желязната завеса. Скоро 
излизат биографични материали за него от други автори: Foley, Ch. “The Case of Pastor Richard Wurmbrand: 14 
Years of Communist Brainwashing”. – In: Moody Monthly (1968); Hefley, J. and M. By Their Blood: Christian Martyrs 
of the 20th Century. Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1979 и мн. др. Вж. и статията по повод неговата кон-
чина на 17 февруари 2001: Butcher, A. “Bearing the Scars of Persecuted Christians”. – In: Charisma and Christian 
Life (2001). 
8 АКРДОПБГДСРСБНА, ІV-К-9077, т. VІІ, л. 10-11. 
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Рихард Вурмбранд – „апостол Павел на нелегалната 
Църква” през ХХ век

В своето изследване за състоянието на различните християнски изповедания 
зад желязната завеса Рон Дейвис констатира, че съдбата на християнските об-
щности в Румъния е била една от най-тежките. Това важи особено за предста-
вителите на лутеранските и реформирани общности главно поради етническа-
та им принадлежност – немска и унгарска.9 Етническият и политически натиск 
на режима на Чаушеску върху немскоговорещите протестанти в Трансилвания 
е толкова силен, че мнозина от тях търсят официален начин за напускане на 
страната. Комунистическата власт показва фарисейска склонност да удовлет-
вори исканията на някои, но при условие че Западна Германия или друга западна 
страна откупи емигрантите. Така например, когато Вурмбранд излиза за втори 
път от затвора, излежавайки 5-годишна присъда за религиозната си дейност 
(1959–1964), режимът му разрешава да напусне страната срещу 2500 щатски 
долара (според тогавашния курс)10. Този факт показва алчността на предста-
вителите на един комунистически режим, за които човешката личност се въз-
приема като разменна стока. Парите за откупа са събрани от Норвежката 
мисия за евреите и Еврейския християнски алианс и предадени на румънското 
правителство, за да може Вурмбранд да емигрира официално.11 От Норвегия през 
Великобритания Вурмбранд заминава за САЩ, където се установява до края на 
живота си. 

Нека кажем някои биографични подробности за живота на Рихард Вурмбранд. Той 
е румънски евреин, роден в Букурещ на 24 март 1909 г., който още преди Вто-
рата световна война се сблъсква с политическата враждебност в родината си. 
Поради антисемитската политика на румънското правителство преди войната 
Вурмбранд се включва в съпротивителната дейност на комунистите и негова-
та интелигентност и непоколебим характер са забелязани веднага. В негово 
лице мнозина виждат перспективен комунистически водач, който осъществява 
нелегална връзка с руските болшевики. Изпратен е в Москва, където научава 
отлично руски език и пред него се открива политическа кариера. Вместо това 
обаче през 1938 г. Рихард и съпругата му Сабина стават християни. Вурмбранд 
свързва неочаквания и за самия него обрат с Божията промисъл. Намирайки се 
за кратко в едно малко румънско село, двамата чуват вестта за Христос като 
единствен истински Освободител от стария дърводелец Кристиан Вьолфкес. 
Този немски протестант се е молил дълги години да получи възможността да 
разкрие истината за спасителната мисия на Богочовека пред евреи, които не 
Го приемат за Месия12. Рихард и Сабина са поразени от простичкото свидетел-
ство и огромната обич на Вьолфкес, който е първият човек, показал безкористна 
загриженост за тяхната съдба. От него получават първата си Библия. Вурм-
бранд изповядва по-късно мистичното си възприятие, след като разгърнал пър-

9 Davies, R. After Gorbachev? How Can Western Christians Help? Eastbourne: MARC, 1991. 56, 58. 
10  Днес тази сума се равнява на около 10 000 долара (In God’s Underground, 10). Случаят с откупа на пастор 
Вурмбранд е уникален за протестантската общност в Румъния. 
11  Tortured for Christ, 48; “Wurmbrand Still Active”. – In: Charisma and Christian Life (1996). 16. 
12  Tortured for Christ, 12. 
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вите  страници: „Библията, която той ми даде, бе написана не толкова с букви, 
колкото с пламъците на любовта, запалени от неговите молитви”13. Семейство 
Вурмбранд стават ревностни последователи на Иисус от Назарет като въплъ-
щение на реалното човеколюбие и започват да разпространяват християнското 
благовестие отначало сред еврейската общност. Привлечени са за предста-
вители на организацията „Служение на англиканската църква сред евреите” и 
около тях се оформя група от покръстени в християнството евреи. Животът 
им обаче не става по-лек. Поради еврейския им произход румънското правител-
ство изпраща цялото семейство на Сабина в концлагерите на смъртта, където 
почти всичките им роднини загиват. Самите Рихард и Сабина са арестувани и 
изтезавани многократно и само благодарение на силната си християнска вяра 
оцеляват. Вурмбранд приема тези перипетии в ранния си живот на вярващ чо-
век като генерална репетиция за бъдещите, още по-страшни изтезания за вя-
рата през комунистическата диктатура: „Времето на нацистите имаше едно 
голямо предимство. То ни научи, че физическият побой може (курсив – Р.В.) да се 
издържи, че човешкият дух може да преодолее с Божията помощ ужасните мъче-
ния”14. Тази изповед на румънския пастор е силно възражение срещу всеки опит 
на много негови събратя и колеги по вяра в бившите комунистически страни да 
оправдаят по-късно своя колаборационизъм с „невъзможността” да се справят 
със страха и раболепието пред атеистичната власт. Рихард Вурмбранд, който 
е преживял с християнско достойнство откритата враждебност на различните 
политически системи, свидетелства от личен опит за реалната възможност 
да се устоява във вярата според примера на всички християнски мъченици през 
вековете! След като стане християнин, човек трябва да придобие съзнанието, 
че Христовото предупреждение е валидно за всяка епоха: „Блажени сте, когато 
ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мен. 
Радвайте се и се веселете, защото е голяма наградата ви на небесата, понеже 
така гониха пророците, които бяха преди вас” (Мат. 5:11-12)15. Вярващият тряб-
ва да се подготви за своето лично устояване!

След края на войната Рихард Вурмбранд е ръкоположен за евангелско-лутерански 
пастор, но предпочита динамиката на благовестието извън църквата. Когато 
съветската армия окупира Румъния през 1944 г., Рихард и Сабина се ангажират 
с усилена духовна работа сред нейните войници и офицери. Заедно с вярващите 
от лутеранската църква в Букурещ те раздават Св. писание на руски по ваго-
ните на военните влакове и дори във военните поделения. Вурмбранд разказва, 
че са използвали хитрост, позволяваща им да влязат в руските казарми под 
предлог, че искат да си купят ръчни часовници.16 Използвайки този повод, който 
не будел подозрението на военните началници, мисионерската група, водена от 
Вурмбранд, успява да раздаде на руснаците безплатно хиляди джобни Библии и 

13  Ibid. 
14  Ibid, 13. 
15  Преводът е според VI ревизирано издание на Библията от изд. „Верен”, 2013. 
16  Според сведението на Вурмбранд в книгата му Изтезаван заради Христос руснаците принуждавали румън-
ците по улиците и в домовете им да им дават своите ръчни часовници и бижута, след което им ги продавали 
обратно. Така румънците посещавали руските казарми, за да си откупят ограбеното. Авторът разказва за вой-
ници, чиито ръце били окичени с по няколко часовника и пръстени (Tortured for Christ, 20-1). 
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Евангелия, както и да предизвика интерес към християнската вяра. Много от 
войниците, старшините и офицерите приемат този подарък с благодарност. 
Вурмбранд се убеждава от контактите си с тях в огромната потребност от 
благовестителство сред хората, родени и израснали в една безбожна държава. 
Затова той не се доверява на лицемерните обещания на новите властници в 
Румъния, че религията ще бъде изповядвана и практикувана свободно. Особено 
показателен е случаят с конференцията на християнските ръководители и вис-
ши партийни представители, описан от Рихард17 и потвърден от Сабина в ней-
ната автобиографична книга18. 

През 1945 г. комунистическото правителство събира в парламентарната сгра-
да в Букурещ около 4000 водачи на всички християнски изповедания в Румъния. 
Целта е присъстващите да заявят от името на своите църковни общности, че 
занапред ще бъдат лоялни спрямо комунистите и тяхната политика. Очевиден е 
сталинисткият диктат, защото говорителите от страна на румънското прави-
телство обявяват Сталин за „новия спасител на човечеството”. Митрополити, 
епископи и пастори декларират публично един по един, че напълно подкрепят 
вътрешната и външната политика на комунистите. От този момент започва 
явлението колаборационизъм, което ще характеризира не само румънската рели-
гиозна сфера, но състоянието на религията и в останалите съветски сателити 
през следващия половин век. Вурмбранд разказва, че някои религиозни водачи 
дотолкова са се вживели в ролята си на колаборационисти, че един православен 
епископ изисквал обръщението на вярващите към него да бъде вече „другарю”, 
а не „Ваше Преосвещенство”, а последвалите протестантски конгреси се про-
веждали в зали, където на челно място стояло червеното знаме и конгресите 
се откривали със съветския химн. На такъв конгрес на баптистите, проведен 
в гр. Решица, президентът на баптисткият съюз обявил Сталин за „изпълнител 
на Божията воля” и „най-великия учител на Библията” през ХХ в. Епископът на 
лутеранската църква в Румъния Рап започнал да проповядва, че библейският Бог 
е дал три велики откровения на човечеството, предадени му от Моисей, Иисус 
и Сталин. Появяват се случаи на свещеници и пастори, които се издигат в цър-
ковната йерархия благодарение на своята принадлежност към Секуритате, като 
някои от тях дори придобиват офицерски звания.19 Тези данни в никакъв случай 
не са пресилени или произволни. Един от най-популярните мисионери по време 
на комунистическия режим в Румъния – холандецът Анне ван дер Бийл, известен 
като „брат Андрей”20 – описва идентични случаи с колаборационисти на високи 
църковни постове, които категорично отказват да приемат носените от него 
Библии и Евангелия и тутакси донасят за неговите посещения на тайните 
служби.21 Комунистическата власт твърде бързо и лесно успява да подчини на 

17  Ibid., 15-6. 
18  Wurmbrand, S. The Pastor’s Wife. Living Sacrifice Books, 1970. 22. 
19  Вурмбранд посочва имената на свещенослужителите Патраскоиу и Росиану (Tortured for Christ, 16). 
20  Анне ван дер Бийл (род 1928 г.) ръководи международна мисионерска организация, чиято главна цел е 
разпространението на Св. писание в комунистическите страни на местни езици. Посещавал е няколко пъти 
Румъния и България. Става известен на тайните служби благодарение на донесенията на внедрени агенти. У 
нас за него предоставят сведения агентите „Ира” и „Пирин”, изпълняващи същевременно ролята на водачи в 
методистката и конгрешанската деноминации. 
21  Brother Andrew. God’s Smuggler. Hodder and Stoughton, 2008; 2nd ed. reprinted. 189-91. 
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своите интереси голяма част от водачите на християнските и други религиоз-
ни общности в Румъния. 

Пастор Рихард Вурмбранд обаче не се поддава на изкушението да поеме лице-
мерно подадената ръка на комунистите за сътрудничество. Още на конгреса 
в парламентарната сграда през 1945 г. той е един от малцината делегати, 
които отказват да заявят публично своята лоялност към комунистическата 
власт с аргумента, че нейната идеология е атеистична. Тъй като речите и 
изказванията на конгреса се предават по централното радио, неговото име, 
както и имената на други християнски водачи влизат тутакси в полезрението 
на тайните служби като „открити врагове” на комунистическата държава. След 
публичния отказ за сътрудничество благовестителската дейност на семейство 
Вурмбранд не стихва. Рискът в служението му се удвоява, тъй като той напус-
ка официално регистрираната лутеранска църква и се включва в дейността на 
„нелегалната църква” в Румъния. Вурмбранд организира и ръководи впечатлява-
щи евангелизационни събирания, на които прогласява името на Иисус Христос 
като единствен Освободител и Надежда за изстрадалия румънски народ. Една 
от най-ярките му инициативи е младежката сбирка в букурещката зоологическа 
градина пред клетката на лъва, където той апелира за сериозна подготовка и 
необходимост от кураж срещу новите врагове на християнската вяра – комунис-
тите. По своето изпълнение това е истински пророчески акт в новото време, 
защото хищникът на комунистическата диктатура се опитва по всякакъв начин 
да смълчи и дори да унищожи смелия християнски пастор. Вурмбранд продължава 
да се противопоставя по категоричен начин срещу пряката намеса на правител-
ството в организационната и духовна дейност на църквите в Румъния, незави-
симо дали те са регистрирани официално.22 Християнството е просъществувало 
19 века и Вурмбранд вярва, че то няма да бъде унищожено и сега. 

Той критикува онези църковни водачи, които са се поддали на комунистическите 
политически лъжи и подменят смисъла на „свободата в Христос” със „свободата 
на комунистическия режим”. Същевременно, както това е видимо в първата му 
книга Изтезаван заради Христос, Вурмбранд опровергава някои западни и мест-
ни политиканстващи църковни лидери, които флиртуват с представителите на 
тоталитарната власт в родината му, опитвайки се да прокарат идеята за 
църковна дейност в Румъния, която трябвало да се занимава само с „чистото 
евангелие”23. Вурмбранд отхвърля мъглявата теза за „чистото евангелие” като 
внушена от враговете на християнството. „Това ми напомня – пише той, – че 
комунистическата тайна полиция също ми казваше да проповядвам Христос, но 
да не споменавам за комунизма. Нима е възможно защитниците на така наре-
ченото „чисто евангелие” да са вдъхновени от същия дух като онези от кому-
нистическата тайна полиция?”24 Този риторичен въпрос съдържа категорично 
отрицателен отговор, още повече че според Вурмбранд нито Йоан Кръстител, 
нито Основателят на християнската вяра са проповядвали „чисто евангелие”, 

22  Вж. Hannula, R. Trial and Triumph: Stories from Church History. Canon Press &Bookservice, 1999. 283-8. 
23  Tortured for Christ. 71 f. 
24  Ibid., 71. 
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т.е. благовестие без социални и политически нюанси, особено когато става 
дума за защита на вярата. Йоан не е проповядвал за покаянието само като 
„съжаление за стореното” (Мат. 3:2), но упреква цар Ирод за нарушаването 
на божествен закон и тоталитарно отношение към Божия народ (Лук. 3:19). А 
Христос критикува остро фарисейщината на своето време в прочутата Си 
проповед, насочена срещу църковните водачи (Мат. 23:27, 33).25 Вярно е, признава 
Вурмбранд, че покаянието е насочено срещу категорията „грях”, но грехът няма 
само нравствени измерения. „Грях” е всяко противопоставяне на волята на Бога 
за установяване на Божието царство на земята! Комунистическите режими са 
най-опасните и вредни реалности в нашата съвременност, които не могат да 
бъдат квалифицирани другояче, освен като изключително „греховни”. „Грехът 
трябва да бъде наречен със своето име – настоява Вурмбранд. – Комунизмът 
е един от най-опасните грехове в днешния свят. Всяко евангелие, което не го 
отхвърля, не е чистото евангелие!”26 „Чистотата на вярата” според Вурмбранд 
се постига тогава, когато тя не се смесва с противни на нейната същност 
идеология и нагласи, каквито са комунистическите. 

В клетката на хищника

Порицавайки страхливото мълчание и угодническото политиканстване на мно-
зинството свещенослужители на Изток и Запад, Вурмбранд заявява: „Решен съм 
да разобличавам комунизма, макар да обичам комунистите. Не смятам за правил-
но да проповядвам Евангелието, без да разобличавам комунизма [...] Решен съм 
да разобличавам комунизма не в смисъла, който влагат онези, наричани обикно-
вено антикомунисти [...] Ние мразим греха, но обичаме грешника”27. Вурмбранд 
е убеден, особено след преживените варварски мъчения в следствения арест 
и затвора, че апостол-Павловото изяснение, че борбата на християните „не е 
срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните 
владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните мес-
та” (Ефес. 6:12), се потвърждава в нуждата от духовно противопоставяне на 
пъклената омраза на комунистите към вярващите хора. Такава ясна християнска 
позиция за дяволската същност на комунистическата идеология не може да не 
предизвика ярост у политическия хищник. На 29 февруари 1948 г. вечерта Вурм-
бранд е арестуван от тайните служби, осъден е по бързата процедура и е хвър-
лен в затвора за 8 и половина години.28 Арестът става в неделен ден, когато на 
път към молитвения дом пастор Рихард Вурмбранд е спрян от четирима цивилни 
милиционери, които го натикват в черен „Форд” без никакви обяснения. Отка-
ран е в новопостроения затвор „Каля Рахова”. По-късно на семейството му е 
подадена лъжлива информация от агенти на Секуритате, че е починал, и под-
ставени лица „потвърждават”, че „са присъствали” на мнимото му погребение. 

25  Ibid., 72. 
26  Ibid. 
27  Ibid., 71-2. 
28  Ibid., 32. Скоро след ареста на Рихард е арестувана и хвърлена в затвора Сабина. Деветгодишният им син 
Михай е оставен на произвола на съдбата и всеки от познатите на семeйство Вурмбранд, който е правил опит 
да помогне на момчето, а арестуван и съден за „подпомагане на враг” на комунистическата държава (ibid., 
43-6). 
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В документите по следствието 
името му е променено на Василе 
Джорджеску29. По този начин е 
направен опит името му да бъде 
заличено от паметта на негови-
те близки и събратя по вяра, за 
да не се предизвика чуждестра-
нен протест. 

Вурмбранд описва с шокиращи 
подробности мъченията, изтър-
пени от него и немалко негови 
събратя по вяра в килиите на 
следствения арест и затвора. 
Тези мрачни картини, превиша-
ващи всяка крива на човешкото 
въображение, биха изглеждали на 
някои читатели днес като нере-
ални. Всекидневни побоища не 
само на арестантите, но и на 
техните невръстни деца пред 
очите им (случаят с 14-годиш-
ния син на пастор Флореску30), 
заключване на китките на ръ-
цете в белезници с шипове от 
вътрешната страна, напъхване 
на телата в дървени кутии с ши-
пове, многократно затваряне на 
полуживите мъченици в „хладилници” до точката на премръзване, физически га-
ври и методи за „промиване на мозъците” – такива страхотии са само част от 
разказаното в книгата Изтезаван заради Христос.31 Вурмбранд подчертава, че 
терзанията на грешниците в Дантевия Ад бледнеят пред несравнимата „изоб-
ретателност” на комунистическите палачи за мъчения на „идеологическите си 
противници”.32 Самият той носи до края на живота си белезите по тялото си и 
душевните травми от преживяното в следствения арест и румънските затвори: 
18 дупки от нагорещени шипове, 4 пукнати прешлена и счупени крайници, тубер-
кулоза и безкрайни кошмари.33 Мъченията в комунистическите следствени от-
дели и затвори се потвърждават от спомените на много други потърпевши от 
тази политическа система хора, както и от самите архиви на тайните служби, 
в които са описани „режимите на разследването”34. Следователно ужасяващите 

29  In God’s Underground, 36. 
30  Вследствие видяното пастор Флореску изгубва разсъдъка си. 
31  Tortured for Christ. 33-8. Вж. също: Wurmbrand, R. In God’s Underground. LivingSacrificeBooks, 1968. 
32  Tortured for Christ. 35. 
33  Ibid., 38. 
34  В архивите на българската ДС се съхраняват данни за идентични методи и средства за изтезания, които 
съвпадат с детайлите в книгите на пастор Вурмбранд. 
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детайли, които четем в мемоари като книгите на Рихард Вурмбранд, не могат 
да будят съмнение в тяхната достоверност, а да бъдат приемани от съвремен-
ните хора като призив за особена бдителност и недопускане възраждането на 
тоталитаризми, криещи се зад каквито и да било маски. 

След повече от 8-годишна присъда, изтърпяна в четири комунистически затво-
ра в Румъния, Вурмбранд е пуснат на свобода през 1956 г., но със забраната да 
проповядва и извършва църковни обреди.35 Такива ограничения обаче са валидни 
за официалните църковни общности, в които свещенослужителят губи поста и 
заплатата си. За Вурмбранд, който от самото начало на духовното си служе-
ние се е ангажирал с нелегалната лутеранска църква, забраната на комунисти-
ческата власт е невалидна. В продължение на три години той продължава „да 
нарушава” закона и въпреки постоянното наблюдение от страна на тайните 
служби и постъпващите донесения срещу него не прекратява дейността си на 
проповедник за Христос. В крайна сметка отново е арестуван и осъден през 
1959 г. – този път за 5 години лишаване от свобода.36 В затвора сценарият 
на изтезанията се повтаря многократно, като за всяко споменаване името 
на Иисус Христос и Църквата пред другите затворници наказанието е карцер 
и жесток побой до губене на съзнание. В своите спомени Вурмбранд иронично 
определя този сценарий като „сключване на сделка” с надзирателите: той и 
останалите осъдени свещеници и пастори ще продължават да проповядват, да 
казват молитви и да извършват в неделни дни светото Причастие със затвор-
нически хляб и вода, а блюстителите на „комунистическите закони” ще им „се 
отплащат” за това с побоища... 

Как се оцелява психически след такива незаслужени издевателства? Този въп-
рос е поставян многократно на пастор Рихард Вурмбранд от други християни в 
родината му и в западни страни, от лекари, психиатри, правозащитници и дори 
от членове на Подкомисията по вътрешна сигурност на американския сенат. 
Вурмбранд признава, че човек не може да устои на изтезанията и методите за 
„промиване на мозъка” в комунистическите затвори със собствени сили. Няма 
друга противоотрова срещу войнственото безбожие освен съпротивата на все-
отдайната вяра в Христос. Колкото и да помагат физическата издръжливост, 
силата на характера, спомените за близките и любимите хора и надеждата за 
промяна на политическата система, в крайна сметка човек се огъва и предава 
в даден момент. На „промиването на мозъка” (brainwashing) може да се окаже 
успешна съпротива само чрез „измитото сърце” (heartwashing).37 Превъзходство-
то на християнското учение над варварската жестокост на комунистическата 
система се състои в онзи противоречащ на обикновената логика възглед за 
„любовта към врага” (вж. Мат. 5:43-7). От личния си опит на страдащ заради 
Христос Вурмбранд има пълно основание да изрече прекрасната максима: „Едно 
цвете, ако го стъпчеш с крака, ще те възнагради, като ти даде своя аромат. 
Също така християните, изтезавани от комунистите, възнаграждаваха мъчите-

35  Tortured for Christ, 38. 
36  Ibid., 39. 
37  Ibid., 37. 
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лите си с обич”38. Ето защо румънският християнски дисидент възвестява тако-
ва учение за реакция срещу действията на комунистическите мъчители, което 
напълно съответства на Христовото. От една страна, то се противопоставя 
на атеизма на цялата комунистическа система, заклеймявайки я като антиху-
манна, а от друга страна, то не изключва реалното действие на християнската 
любов и загриженост за душите на мъчителите.39 „Именно в затвора – пише 
Вурмбранд – ние открихме надеждата за спасението на комунистите. Именно 
там ние развихме чувството на отговорност спрямо тях. Именно в изтезани-
ята от тях се научихме да ги обичаме.”40 Румънският дисидент подчертава, 
че този възглед не е плод на негова интерпретация на Христовото учение. То 
е възприето от самата Църква, както свидетелстват цитираните от него 
мнения на такива велики учители на християнската любов като св. Макарий Еги-
петски и Аврелий Августин. Това убеждение кара Вурмбранд само часове преди 
заминаването си на Запад да посети гроба на офицера от Секуритате, който е 
издал заповедта за първото му арестуване, и да сложи върху него цвете като 
знак на своята прошка.41 Възгледа за християнска обич към „комуниста враг”, 
която трябва да се изрази в неспирно благовестие за Христос до окончателно-
то му спечелване за Христовата Църква, Вурмбранд определя като единствено 
правилната мисионерска стратегия в съвременния свят. Той открито обвинява 
Западната църква, че е допуснала през ХХ в. една трета от християнския свят 
да попадне под антихристката власт на комунизма като резултат от погрешна 
стратегия и потъвайки в „хладкостта” на апатията. 

Първият арест и присъда на Вурмбранд съвпадат с периода, когато и в Унгария, 
и у нас се надига вълната от арести и съдебни процеси срещу изтъкнати хрис-
тиянски водачи. Комунистическият звяр се опитва да погълне по едно и също 
време истинските водачи на християнството, превръщайки половин Европа в 
духовна джунгла. Д-р Харалан Попов, който е един от осъдените на „пасторския 
процес” (февруари-март 1949 г.), характеризира удачно този период от новата 
ни история като наситен с комплекс от престъпления срещу изконните човешки 
права: „Истинските лъжци бяха комунистите, чиито живот и учение са изтъкани 
от лъжи, низости и измама. Според учението на комунистите целта оправда-
ва средствата. Те употребяват най-низшите и лоши средства: лъжи, измами, 
убийства и тъй нататък. Всичко е позволено, за да се доберат до целта”42. А 
целта е обезличаване, смазване и унищожаване на Христовата Църква не само 
в управляваните от комунисти територии, но и по цялата земя. Не е ли тогава 
„комунистическият грях” един от най-комплексните и страшни в историята на 
християнството, чийто аналог могат да бъдат жестоките управления на Нерон 
и Диоклециан в далечното минало или на Хитлер през ХХ век? Констатации като 
тази обаче не са достатъчни, защото веднага възниква въпросът: какво трябва 
да бъде направено, за да бъде премахнат „грехът на комунизма” от съвременния 
свят?

38  Ibid., 60. 
39  Ibid., 50-1. 
40  Ibid., 55. 
41  Ibid., 49-50. 
42  Попов, Х. Българската Голгота. С., Изд. Ателие, 2005, 89. 
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Съдебните процеси срещу религиозни представители в 
СССР през 60-те години на ХХ век

Още в първата си книга Изтезаван заради Христос, в която се проследява 
посегателството на комунистическото безбожие към най-непреклонните пред-
ставители на християнството в Румъния, Вурмбранд заявява нееднократно, че 
е упълномощен от своята нелегална Църква да разобличава неспирно „греха на 
комунизма” пред западния свят, който няма правилна представа за ситуацията 
зад Желязната завеса. Той не се фокусира обаче, както сам подчертава, само 
върху Румъния. Авторът говори често за репресиите над вярващите хора и в 
други комунистически страни: Унгария, Полша, Китай. Особено внимание според 
него трябва да бъде отделено на репресиите в СССР, защото „главата на зми-
ята е някъде между Москва и Пекин”43. Ето защо една от следващите му книги, 
претърпяла няколко преиздавания, е Съветските светии44, посветена на 36 съ-
дебни процеса в различни съветски републики срещу представители на легални 
и нелегални религиозни общности. Това е документална книга за съвременни 
мъченици за своята вяра, пострадали в една огромна държава, превърнала се в 
огнище на войнственото безбожие. 

Нека посочим една важна подробност, преди да продължим по-нататък. Само 
дни преди заминаването на семейство Вурмбранд на Запад през декември 1965 
г. Рихард е викан два пъти в Секуритате, където висши офицери на тайните 
служби го предупреждават, че ако даде гласност на всичко онова, което е пре-
живял по време на ареста и престоя си в затвора, ще го постигне участта на 
мнозина критици на комунистическата система. Офицерът казва буквално след-
ното: „За 500 долара можем да намерим гангстер, който да те ликвидира, или да 
те отвлечем”45. Предупреждението е напълно изпълнимо, защото Вурмбранд си 
спомня, че в затвора се е запознал с няколко религиозни представители (правос-
лавни, католици и протестанти), които са били похитени в западни страни от 
тайните служби и върнати насила в Румъния, за да бъдат осъдени. Въпреки това 
обаче той не само че не се съобразява с реалната опасност, но основава в Бар-
тълсвил, САЩ, мисията „Гласът на мъчениците” (The Voice of the Martyrs), чиято 
главна цел е да разобличава с факти престъпленията на управляващите комунис-
ти в целия лагер и търси съдействие от правозащитни организации и политици 
на Запад за освобождаване на християнски дейци от затвора и подпомагане дей-
ността на различни църковни общности и нелегални групи. Вурмбранд е убеден, 
че по този начин продължава изконната християнска традиция на противопоста-
вяне на всяко духовно и морално зло.46 Христос и апостол Павел не заобикалят 
с мълчание лицемерието на религиозните водачи и тиранията на властниците. 
Св. Антоний напуска пустинното си обиталище, където е прекарал 30 години, за 
да се включи в борбата срещу арианството. Св. Бернар излиза от спокойстви-
ето на манастира, за да изобличава поддръжниците на кръстоносните походи в 
светата земя като убийци и хулители на Христос. Всеки период от църковната 

43  Tortured for Christ. 58. 
44  Wurmbrand, R. The Soviet Saints. Hodder and Stoughton, 1968. 
45  Tortured for Christ. 49. 
46  Ibid., 70. 



2019 / брой 1 (138)

57

история изисква от християните да бъдат смели изобличители на греха и ХХ 
век – с антихристиянската идеология на комунистическата система – не бива 
да бъде възприеман като по-различен. 

Ярко свидетелство за мащабния проект на мисията „Гласът на мъчениците” 
е публикуваната още през 1968 г. книга Съветските светии, претърпяла впос-
ледствие няколко преиздавания.47 Чрез нея авторът иска да разбуди съвестта на 
християнски водачи, църковни общности и мисионерски организации, които сякаш 
са забравили за страдащите си събратя в комунистическия лагер. Вурмбранд 
изобличава политиканството на онези, които са допуснали в такава влиятелна 
международна организация като Световния съвет на църквите да се налага 
външната политика на съветското правителство посредством внедрени в Рус-
ката православна църква агенти. Символичните прегръдки на западни църковни 
представители с митрополит Никодим на официални форуми, за чиято агентурна 
принадлежност се знае48, той определя като „Юдови целувки” във вреда на ре-
пресираните християни в Русия и други комунистически страни. Затова Вурм-
бранд си поставя задачата да разкрие грозното лице на действителността в 
комунистическия блок. В Съветските светии той проследява някои от най-фра-
пиращите съдебни процеси срещу различни представители на християнството в 
СССР: православни, староверци, баптисти, петдесетници, адвентисти и др. Ма-
кар да се позовава на данните на официалната преса, които са пречупени през 
призмата на марксистко-ленинската идеология с пълно отричане и охулване на 
„религиозните предразсъдъци”, Вурмбранд съумява да направи обективно звучащ 
коментар и да отдели болезнената истина за трагичните съдби на пострадали-
те от идеологическите клишета. 

На страниците на този сборник се сблъскваме с истории за разбити от власти-
те семейства, за отнети от родителите им деца и предадени за „превъзпита-
ние” на Комсомола, за оставени без препитание многодетни майки поради това, 
че съпрузите им са хвърлени в затвора като църковни водачи или ревностни 
вярващи хора, за изключени от университетите младежи и уволнени от работа 
специалисти, за девойки, които са били принудени да проституират, за да пре-
хранват по-малките си братчета и сестричета поради хвърлените в затвора 
родители, за лъжливи обвинения срещу християни в детеубийство. Десетки и 
дори стотици данни като тези са публикувани в официалната съветска преса: 
Советская Россия, Комсомольская правда, Казахстанская правда, Правда восто-
ка, Учительская газета и др. Включени са описания на съдебни заседания, цити-
рани са обвинения на прокурори и „обществени обвинители”, приложени са прав-
ни разяснения на клаузи от действащия Наказателен кодекс на СССР. Почти във 
всички случаи на обвиняемите се приписват политически „престъпления”, като 
например „фашистко минало” по време на германската окупация и „психични 
отклонения” – с явната цел да се докаже на обществото, че вярващите хора са 

47  Второто издание на книгата излиза през 1969 г. под заглавие Нелегалните светии. Комунистическото гоне-
ние на християните (Underground Saints. The Communist Persecution of Christians) от издателство Spire Books. 
Позоваванията тук са направени по това второ издание. 
48  Tortured for Christ, 85-6. Разкрития за него прави бившият офицер на КГБ Дерябин след бягството си на 
Запад. 
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или „врагове”, или „умопобъркани”. Често религиозната принадлежност на въз-
растни или юноши се квалифицира като „обскурантизъм”. Външните описания на 
обвиняемите са преднамерено ретуширани: те имат болнав вид, погледът им е 
блуждаещ, едни са смазани от вина, а други имат нагло изражение и т.н. В много 
случаи съветските журналисти дотолкова се изхвърлят в коментарите си, че 
упрекват дори местните комсомолски и болшевишки организации и атеистични 
агитки за „слаба антирелигиозна дейност” сред обществото. Отбелязани са и 
драстични случаи на комсомолски и партийни дейци, които имали... „религиозно 
заблудени близки”. При цялата тази враждебност в съдебните зали и публикации 
в пресата обаче никъде не става дума за „правото на защита” на подсъдимите 
и „пледоарии на адвокати”. Обвиняемите са беззащитни жертви. Такава ед-
ностранчивост сама показва репресивната сила на тоталитарната система и 
пълната неистинност на лозунгите за „хуманност”, „свобода на религията” и 
тям подобни, прогласявани пред външния свят. 

Рихард Вурмбранд дискутира важния проблем дали неспазването на комунис-
тическите закони, които ограничават религиозната вяра и дейности, е осъди-
телно от гледна точка на разпоредбите, дадени в Евангелието. Известно е, че 
лоялните на комунистическата власт богослови и църковни водачи обичаха да 
афишират в близкото минало Христовата препоръка за „даване кесаровото на 
кесаря” (Мат. 22:21) и мнението на апостол Павел, че „всяка власт е от Бога” 
(Римл. 13:1 и сл.). Оттук произтичаха повърхностните интерпретации, че кому-
нистическото управление е „богоугодно” със съответните пагубни за Църквата 
последствия. Вурмбранд категорично се противопоставя на такива нагласи у 
християните, които нямат никакви херменевтични основания.49 На първо място, 
Христос рязко разграничава „даването Божието Богу” от „даването кесарево-
то на кесаря”. Първият принцип не само се отнася до всеки детайл, който е 
свързан с вярата, но обхваща цялостния живот на християнина, който трябва 
да има убеждението, че материалният и духовният му аспект са дар от Бога и 
верността принадлежи само на Него. „Кесаревото” е само малка част от дъл-
жимото изобщо и се отнася преди всичко до плащането на данъците на земната 
власт. Що се отнася до действащите закони, които трябва да се възприемат 
като временни задължения, те ще се спазват, доколкото не противоречат на 
законите, разпоредбите и принципите в Св. писание, защото само то е неот-
менният, вечен кодекс за вярващите хора. На второ място, самият исторически 
контекст на казаното от Христос и апостол Павел за земната власт подсказва, 
че римското управление в Палестина, привидно „дадено от Бога”, всъщност е 
узурпирано. Та нали „земята, където тече мляко и мед”, е дарена на Израил от 
самия Бог „за вечни времена”! Както други владетели преди тях, римляните са 
нашественици в земята на Божия народ, а не упълномощени от Бога управни-
ци. Самите императори на Рим, започвайки с Юлий Цезар, са разрушители на 
римската идея за републиканското управление и императорската власт оставя 
следите на безброй политически и морални безчинства. Рихард Вурмбранд вижда 
аналог между римското управление през I век и болшевизма през ХХ век: „Права-
та на римляните в Палестина са били толкова валидни, колкото са правата на 

49  Underground Saints, 22-3. 
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руснаците в Унгария и Румъния”. Това означава, че болшевизмът е също такъв 
незаконен натрапник, каквато е била имперската политика на Древен Рим. Сле-
дователно противопоставянето на атеистичната идеология от страна на хрис-
тияните, макар и със скъпата цена на лишаване от сигурност, здраве и живот, е 
в съгласие с Божията воля. Както Томас Джеферсън казва: „Съпротивата срещу 
тиранията е покорство на Бога”50. 

Български донесения срещу пастор Рихард Вурмбранд

Щом комунистическите режими са антихристиянски, тогава как трябва да бъ-
дат определени църковните водачи, които вместо да отстояват идентичност-
та на християнската идеология, стават техни послушни оръдия? Вурмбранд ги 
квалифицира основателно като „предатели” от типа на Юда: „Някои водачи на 
официалната Църква не са от Невястата Христова. Те са водачи в една църква, 
в която мнозина отдавна са предали Господа. Когато срещнат някой мъченик 
от нелегалната страдаща Църква, те гледат на него като нещо странно”51. 
Християнските водачи не само в Румъния, но във всички комунистически стра-
ни са подменили, за съжаление, „верността до смърт” на Христос с раболепно 
отношение към управляващите врагове на Христовата Църква, подкрепяйки без-
божната им политика. Авторът на Изтезаван заради Христос и Съветските 
светии изрежда десетки случаи на внедрени агенти в християнски изповедания в 
Румъния, с които се е сблъсквал. Всички те са на ръководни постове и се радват 
на закрилата на комунистическите си господари, отплащайки им се с донесения 
срещу своите събратя. Заради собственото си „добруване” те са изхвърлили 
от църковното учение и практика концепциите за „ходатайство” и „мъчени-
чество”, т.е. действителното следване на Христос чрез „вдигане” и „носене” 
на християнския кръст. Но Вурмбранд е убеден, че „вяра, която може да бъде 
унищожена при страдание, не е вяра”. Страданието заради Христос не само че 
не отслабва, но укрепва характера на християнина и неговата вяра. Нещо по-
вече, страданието спомага да се приложи на дело Христовото отношение към 
Неговите мъчители, които Го разпнаха на кръст и увеличаваха страданията Му 
с подигравки и хули, без да Го пречупят. За да обоснове схващането си, че пре-
дателите на Христовото дело са попаднали в духовната сфера на сатаната, 
Вурмбранд написва специално съчинение, в което изследва живота и учението 
на Карл Маркс от гледна точка на отношението му към религията. В Бил ли е 
Карл Маркс сатанист, анализирайки ранното им поетическо творчество и дру-
ги извори, авторът развива тезата, че младите Маркс и Енгелс били отначало 
християни, но постепенно попадат под влиянието на сатанинското противопос-
тавяне на всяка религия и в частност на християнството.52 Вурмбранд подозира 
пряка обвързаност на двамата със сатанински култ. Войнстващият атеизъм е 
синонимен на сатанизма – смята Вурмбранд. Следователно всеки вид подкрепа 
на марксизма като доктрина, политика или морал, включително и от страна на 
религиозни представители, означава да се попадне под влиянието на дявола – 

50  Ibid., 23. 
51  Tortured for Christ. 78. 
52  Wurmbrand, R. Was Karl Marx a Satanist? Особ. 5-11; 22-5. 
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врага на Христос и Неговата Църква. 

Някои от водачите на българския протестантизъм попадат именно в горната 
категория на доброволно поставили се хора в услуга на сатанинската полити-
ческа линия на комунизма. За тях хора като българския дисидент д-р Харалан 
Попов и румънския пастор Рихард Вурмбранд не са братя, чийто пример трябва 
да бъде последван, а „врагове на комунистическата система”, които трябва да 
бъдат предавани без бой на безбожните господари. Попов констатира с огорче-
ние този факт след излизането си от затвора: „Пасторите, които отказваха 
да „сътрудничат” за задушаване на църквите отвътре, бяха отстранени и на 
тяхно място бяха поставени други, готови за „сътрудничество”... Като октопод 
с пипалата си, милиционерският апарат за тотален контрол беше обхванал в 
смъртоносна прегръдка църквите. За да са сигурни в пълния контрол над всичко 
казано и сторено в църквите, ДС изпращаше шпиони на всяка църковна сбирка, 
които да шпионират одобрените от самата Сигурност „нови пастори”. Шпи-
оните шпионираха шпиони!”53. Този анализ се потвърждава от документите в 
архивите на ДС. Той е подкрепен и от преживяванията на пастор Вурмбранд. 

Шпионската дейност на внедрените агенти в българските протестантски об-
щности обаче се простира и до чуждестранни обекти – отделни лица и миси-
онерски организации. Внедрените агенти „Пирин”, „Ира”, „Велинов”, „Матей”, 
„Румен”, „Горанов”, „Вихър”, „Гено”, „Николай” и много други изпълняват задачи-
те на вербувалите ги офицери спрямо задгранични християнски дейци. Един от 
обектите, представляващи особен интерес за българските партийно-държавни 
институции, е пастор Рихард Вурмбранд. Трагикомичен е случаят с едно донесе-
ние на председателя на българските петдесетници Иван Зарев, който дори не е 
запомнил правилно името на Вурмбранд.54 Когато посещава румънската столица 
в началото на 80-те години и проповядва в някои гостоприемни петдесетни 
църкви там, е станало дума за дейността на пастор Вурмбранд в САЩ. При 
завръщането си в България Зарев докладва пред чиновниците на Комитета по 
въпросите на БПЦ и религиозните култове и те записват буквално следното: 
„Др[угарят] Зарев сподели, че когато бил за около седмица в Букурещ и там 
проповядвал в няколко църкви, румънците също [sic!] се оплаквали, че Вулбрант 
също [sic!] пише против Румъния и строя там”. Наречието „също”, повторено 
два пъти в това описание, подсказва, че Зарев е „споделил” с някои румънски 
евангелистки лидери за българските „врагове” на комунизма, каквито са братя-
та Харалан и Ладин Попови и Стефан Банков, ръководители на чуждестранни 
християнски мисии. Румънците пък от своя страна посочват Рихард Вурмбранд, 
„който също пише против Румъния и строя там”. Тъй като в официалното све-
дение на пастор Зарев не са посочени нито съчиненията, нито името на миси-
ята на Вурмбранд, е видно, че той не е бил запознат с неговия живот, дейност, 
творчество и идеи. За него е било важно само това, че Вурмбранд, както Попови 
и Банков, е противник на комунистическия строй, на който българският и ру-
мънските църковни водачи служат вярно. Същевременно отношението на Зарев 

53  Попов, Х. Изтезаван заради вярата си. DOHI PRESS, 1994, 176-7. 
54  Банков, Ст. Досието. От двете страни на желязната завеса. 2001, 397. Правописът е запазен. 
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към комунистическата власт, изразявано нееднократно в неговите донесения, 
е твърде възторжено. В своя рапорт до председателя на Комитета Любомир 
Попов от 7 януари 1980 г. по повод присъствието му на 42-рия редовен конгрес 
на Евангелските християни баптисти в СССР Зарев пише между другото: „По 
време на конгреса всички делегати и гости се превозваха с автобуси. Началници 
от КАТ и милиционери регулираха движението. Сякаш провеждаше конгрес не 
Съюзът на ЕХБ, а Централният комитет на партията”. Срастването на пар-
тийната идеология с политиката на официалната протестантска общност в 
СССР е повече от очевидно!... 

В архивите на българската ДС има документи, в които се споменава с нега-
тивизъм името на Рихард Вурмбранд. Внедреният аг. „Горанов” предава услуж-
ливо мнението на американеца Робърт Макиш – официален представител на 
американската организация „Асамблеите на Бога” в Европа – в донесението 
си пред отдел III на Шесто управление на ДС. Според Макиш всеки, който кри-
тикувал комунистическата система, бил... „лош човек”55. В групата на „лошите 
хора” са поставени румънецът Вурмбранд и българинът Харалан Попов. Тяхната 
„лошавина” се състояла в това, че разкриват действителното състояние на 
християнството в комунистическия лагер, което е лишено от свободата да 
върши църковна дейност, да издава, получава и ползва религиозна литература, 
да обучава кандидатите за свещенослужители, да възпитава децата и младе-
жите в религиозен дух. Оказва се, че политиканстващи чиновници като Робърт 
Макиш не само не са помагали за облекчаване тежкото състояние на страда-
щите църкви, но са съдействали пряко или косвено на тоталитарните режими, 
отказвайки каквато и да било грижа за потиснатите си събратя. Вурмбранд има 
основание да обобщи: „Вместо да затворят всяка църква, макар че са затворили 
хиляди, комунистите коварно разрешават на няколко „знакови” официални църкви 
да останат отворени и ги използват като прозорци за наблюдение, контрол и в 
крайна сметка – разрушаване на християните и християнството”56. 

След падането на режима на Чаушеску Рихард и Сабина Вурмбранд посещават 
Румъния след 25-годишно изгнание. Организацията „Гласът на мъчениците” от-
крива в Букурещ печатница и книжарница за християнска литература. Вурм-
бранд организира с огромен успех конференции с представители на различни 
християнски изповедания. Популярността му е заслужена. Той е символът на 
християнската съпротива срещу безбожния комунистически режим през ХХ век. 
В паметта на своите сънародници Рихард Вурмбранд остава един от най-го-
лемите герои, посветили живота си на идеята за свободата на човешката 
личност. Посмъртно57 Вурмбранд е признат за петата по значимост личност в 
новата история на Румъния. 

55  АКРДОПБГДСРСБНА, ІV-К-9077, т. ІІІ, л. 51-54. 
56  Tortured for Christ, 86. 
57  Рихард Вурмбранд умира на 17 февруари 2001 г. в Торанс (Калифорния). 
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архим. Йов Геча

ИЗПОВЕДТА	И	ДУХОВНОТО	

РЪКОВОДСТВО	В	

ПРАВОСЛАВНАТА	ЦЪРКВА:	

СЪВРЕМЕННИ	ВЪПРОСИ	ПРЕД	

ЕДНА	МНОГО	ДРЕВНА	ПРАКТИКА

В Православната църква днес се наблюдава голямо разнообразие в практикуване-
то на изповедта. Един наскоро проведен симпозиум1 дори показа, че е възможно 
да съществуват разлики в разбирането на изповедта в различните региони. 
Разликите в практиките на изповедта, които наистина съществуват още от 
древността, поставят множество въпроси:

1  Благодарен съм за поканата на епископа на Диоклея Калистос да взема участие в симпозиума, посве-
тен на изповедта и духовното ръководство, организиран от Православната църква в Миконос през октомври 
2004 г. Представеният текст е резултат от проведените там дискусии. 

Йов Геча е Архиепископ на Вселенската патриаршия и 
неин представител в Световния съвет на църквите. Ро-
ден е през 1974 г. в Монреал, Канада, в семейство на укра-
ински емигранти. Завършва висшето си образование през 
1998 г. в Православния богословски институт „Св. Сер-
гий” в Париж, където през 2003 г. получава и докторска 
степен. Постриган е за монах през 1998 г. от архиманд-
рит Пласид (Дезей) и е приет в клира на Руската архие-
пископия за Западна Европа на Вселенската патриаршия. 
През 2012 г. се хабилитира като доктор на богословски-
те науки от Университета в Мец, Франция. От 2001 до 
2008 г. преподава в Института „Св. Сергий” и е негов де-

кан от 2005 до 2007 г. От 2003 г. преподава литургическо богословие в Католическия 
университет в Париж, а през 2009 г. е избран за професор по литургическо и догмати-
ческо богословие в Православния институт в Шамбези, Швейцария. През 2013 г. е ръко-
положен за епископ на Телмес и същата година е възведен в сан Архиепископ на Руската 
архиепископия за Западна Европа към Вселенската патриаршия. Остава на този пост до 
2015 г., когато е назначен за представител на Вселенската патриаршия към Световния 
съвет на църквите. От 2016 г. сменя митрополит Йоан (Зизиулас) като съпредседател 
на православно-католическата комисия за богословски диалог.
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1. Къде се случва изповедта? В църквата или в друга стая? Пред икона или 
пред Кръста и Евангелието? Каещият се стои ли, или коленичи? Днес 
в повечето украински енории свещеникът изповядва в църквата, а кае-
щият се често е коленичил. В Гърция е често срещано изповедта да се 
прави в офис, а каещият се да е седнал. 

2. Кои „опростителни” молитви трябва да бъдат използвани? Откриваме 
множество такива молитви във византийските евхологии (молитвосло-
ви). Някои използват повелително наклонение („Нека Бог ти прости...”; 
други използват изявително наклонение („Аз ти прощавам и отпускам...”), 
както например в требника на св. Петър Могила. 

3. Изповедта задължителна ли е? Необходимо ли е да се практикува пре-
ди причастие, или трябва да бъде извършвана, когато човек изпитва 
нужда да изповяда нещо? Дали изповедта е обичайна практика, която 
се извършва редовно, или е подходяща само за моменти на криза? Дали 
изповедта е необходимост, или е възможност, момент, в който човек 
може да почувства Божията благодат? Веднъж в една енория в Западна 
Европа един свещник накарал възрастен енориаш – грък, да се изповяда. 
Възрастният мъж бил разярен и казал на свещеника: „Отче, женен съм 
от повече от петдесет години и никога не съм изневерявал. Нямам какво 
да изповядам!”.

4. Колко често трябва да се извършва? Преди всяко причастяване, веднъж 
на месец, няколко пъти в годината? Има ли канон, който постановява 
каква да бъде честотата? Трябва ли да се покайваме само веднъж за 
всеки грях, който сме извършили, или трябва да изповядваме същия грях 
много пъти? По този повод съществува една известна история, която 
професорите по пастирско богословие обичат да разказват на студен-
тите си. Веднъж една осемдесетгодишна старица изповядала греха на 
блудството пред своя свещеник. Тогава той казал: „Вече изповяда този 
грях пред мен и получи опрощение”. А старицата отвърнала: „Знам, отче, 
но е толкова приятно да си го припомням!”.

5. Колко време продължава изповедта? Една минута, три, петнайсет или 
половин час? Кога трябва да се извършва? Преди Божествената литур-
гия? Вечерта преди Литургията? Независимо от Божествената литур-
гия? Очевидно е, че когато 30 души се струпат на опашка 20 минути 
преди началото на Литургията, изповедта се превръща повече във фор-
малност, отколкото в тайнство.

6. На каква възраст се очаква децата да започнат да се изповядват? Как 
се подготвят? Как го приемат? Дали като задължение, или като нещо, 
което те сами искат? Веднъж един свещеник посетил много древна 
църква в Италия като част от поклонническото пътуване със своите 
ученици от неделното училище. Докато им показвал църквата и им обяс-
нявал различните архитектурни детайли, едно от децата се приближило 
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до него и го попитало: „Отче, дали ще може да чуеш моята изповед в 
този малък страничен параклис?”.

7. Очаква ли каещият се свещеникът да му задава въпроси, или той изказва 
своите грехове, без да бъде приканван? Дали изповедникът трябва да 
бъде инквизитор, или просто слушател? Един епископ веднъж ми разказа 
за своя опит като изповедник в манастир близо до Париж. Случило се 
след дълго бдение, когато бил много уморен и гладен, но преди да отиде 
на трапезата и да си почине, трябвало да изповяда една възрастна дама. 
Тя започнала да повтаря същата изповед, която била изказала и преди. 
Епископът, който тогава бил млад свещеник, решил да съкрати малко 
изповедта и прекъснал жената: „Това вече ми го казахте. Има ли нещо 
друго, което да изповядате?”. А възрастната жена отговорила раздраз-
нена: „Моля ви да не ме прекъсвате. Работата ви е да ме слушате, а не 
да говорите...”.

8. Какво е мястото на епитимиите в изповедта? Можем ли днес буквално 
да прилагаме каноните? Очаква ли каещият се да получи епитимия? Как 
се разбира това в днешно време?

9. Дали изповедта е само лична, или може да бъде и обща? Знаем например, 
че св. Йоан Кронщадски приемал стотици хора за изповед и практику-
вал общата изповед. Трябва ли изповедта да бъде частна, или публична? 
Изисква ли личен контакт, или може да бъде извършена чрез пощенска 
кореспонденция или чрез интернет (имейл)? Има ли опасност с оглед на 
личния характер на изповедта изповедникът да бъде неправилно обви-
нен в сексуално насилие? Немалко свещеници днес изслушват изповеди в 
празна църква или в кабинета си.

10. Какво означава тайната на изповедта? По времето на Петър Велики в 
имперска Русия от свещениците се е очаквало да съобщават на власти-
те, ако чуели за заговор срещу държавата. В днешно време дали свеще-
никът следва да разкрие на полицията случаите на сексуално насилие? 
Наскоро във Франция един католически епископ беше осъден, че не е 
издал свой подчинен свещеник, извършил сексуално насилие, въпреки че е 
научил за това от неговата изповед. 

11. Кой може да изповядва? Всеки свещеник, включително и наскоро ръкополо-
жените, или само онези, на които това служение е специално възложено 
от епископа? И до днес в Гръцката църква малцина свещеници имат пра-
во да изповядват. Тази власт не се получава автоматично при ръкополо-
жението. Свещениците започват да изслушват изповеди едва след като 
получат специална благословия от своя епископ. В тази връзка следва да 
бъдат поставени два въпроса: през каква подготовка трябва да премине 
свещеникът, преди да започне да изповядва? Има ли някакъв надзор над 
свещениците, които изповядват? 
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12. Как избираме духовен отец? Дали е необходимо това да бъде енорийски-
ят ни свещеник, или можем да изберем някой друг? Длъжни ли сме да се 
изповядваме винаги пред един и същ човек, или можем да ходим на изпо-
вед при различни свещеници? Спомням си веднъж, когато служих като 
дякон в една катедрала, как видях хора, наредени на няколко опашки за 
изповед. Един млад човек от тях ми каза: „Днес трябва да се изповядам 
бързо. Затова ще отида при този, а не при другия свещеник...”.

Три периода в развитието на тайнството Изповед

За да изясним нашето разбиране по въпроса, е необходимо първо да кажем някол-
ко думи за историята на развитието на тайнството Изповед, тъй като според 
М. Аранц „византийската покайна практика претърпява най-голямо развитие в 
сравнение с другите църкви”2. Следвайки г. Вагнер, можем да разграничим три 
периода в развитието на практиката на изповедта. 

Първият период е класическият, тясно свързан с каноните на древните събори 
и на Светите отци. Покайната дисциплина тогава е била насочена основно към 
тежките грехове: отстъпничество, убийство и прелюбодейство, затова и изпо-
ведта е била рядко събитие. В нейното приложение има три момента: изключва-
не от общността на Църквата (отлъчване), период на покаяние (επιτιμία) и нак-
рая, повторното приемане на каещия се в общността на Църквата (помирение). 
Властта на Църквата, получена от Христос, да връзва и развързва (вж. Мат. 
16:19) е била разглеждана именно като власт за отлъчване и след това за пов-
торно приемане в Църквата. Периодът на покаяние (επιτιμία) не е бил разглеждан 
като наказание, а като лечение, терапия. Бил е период на изпитание, по време 
на който християнинът трябвало да докаже своето желание да бъде повторно 
приобщен към общността. Самият период имал четири последователни етапа 
на включване в общността, което довело до появата на четири категории на 
каещи се (πρόσκλαυσις, оплакващи; αικρόασις, слушащи; υπόστωσις, покланящи се; 
ούστασις, присъстващи). Всеки един от тях стоял на различно място в храма 
и участвал в различни части на богослужението: оплакващите стояли извън 
вратата на Църквата, слушащите – вътре в нартекса, покланящите се били 
в кораба на Църквата, но участвали само в Литургията с оглашените (т.е. до 
края на Литургията на Словото или малко преди Символа на вярата – б. пр.), а 
присъстващите участвали в цялата Света литургия, но не били причастявани.3 
В началото на този период изповедта била публична, тъй като тя била свързана 
с отношенията между каещия се и църковната общност. 

Вторият период започва с каноничния сборник на Йоан Постник, Константи-
нополски патриарх (582–595). Някои изследователи смятат, че този документ 
всъщност е от VIII или IX век. Това е сборник от съвети за изповедниците, кой-
то им помага да прилагат епитимиите, описани в древните канони, в новите 
ситуации и в нов контекст: тогава продължителността на изключването от 

2  M. Arranz, Les prières pénitentielles de la tradition byzantine, 1ère partie, OCP 57 (1991), 89. 
3  Виж. 12 канон на св. Григорий Неокесарийски, The Rudder, D. Cummings, ed. (Chicago, 1957), 787. 
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общение била значително намалена и често заменяна от благочестиви дела (по-
клони, пости и т.н.). По това време изповедта вече се била превърнала в частна 
и лична, което довело до укрепване на тайната на изповедта. Така се стигнало 
до създаването на специални последования или „обреди” на изповедта във Ви-
зантия. Най-старите, запазени до днес, са датирани от X век. Съществуват 
два основни такива типа последования: презвитерски тип, когато изповедта е 
изслушвана от ръкоположен свещенослужител, и монашески тип, когато изпо-
ведта е изслушвана от неръкоположен монах. Вторият тип е силно повлиян от 
каноничния сборник на Йоан Постник и изповедта се извършва по много дълъг и 
подробен въпросник. Това свидетелства, че изповедта в този случай все още е 
много рядко и значимо събитие в живота на човека. Вероятно преди постъпва-
нето в манастир или преди монашеското пострижение послушникът е трябвало 
да се изповяда и да се разкае за всички грехове в предишния си живот пред 
своя приемник (αναδεχόμενος), който не било задължително да е свещеник. По 
този начин властта, приета от Христос да връзва и развързва, преминала към 
изповедника.4 Първият тип не бил свързан с разпитване, а напротив, бил изклю-
чително литургичен по форма (включващ ектения, Апостол и Евангелие), което 
свидетелства, че поне отчасти тя е била публична.5 

Третият период в историята на изповедта е свързан с модерната епоха (започ-
вайки най-рано през XVIII век). Характерното за този период според г. Вагнер е 
почти пълното отсъствие на налагането на епитимии.6 Практиката на изпо-
ведта започва да бъде идентифицирана с духовното ръководство, поради което 
и станала много често събитие в живота на вярващия, като в същото време 
останала изцяло частна. 

Два типа изповед

Днешните въпроси по отношение на древната практика на изповедта трябва да 
се съобразят със съществуването на два различни типа, две различни концеп-
ции за изповедта. Всъщност в зависимост от това къде е поставено ударение-
то в тайнството на изповедта, подходът също може да бъде напълно различен. 

Първият тип изповед е този на съдебната зала – юридическият. Тук Христос 
се явява като Съдията и грехът се третира като нарушаване на закона. При 
този тип изповед каещият се има нужда от опрощение, за да бъде умит от 
чувството си за греховност. Този подход се основава на Христовите думи към 
учениците Му: „На които простите греховете, тям ще се простят; на които 
задържите, ще се задържат” (Иоан. 20:23).

4  Св. Симеон Нови Богослов (ХI век) казва: „Преди монасите единствено епископите поради приемственост 
от апостолите са имали властта да свързват и развързват. Тази важна власт … след това е прехвърлена към из-
браните хора на Бог, монасите”. Simeon the New Theologian, Letter on Confession, 11, K. Holl, ed. Enthusiasmus 
und Bussgewalt beim griechischen Mönchtum [Leipzig, 1898], 120). Цитирано по Erickson, Penitential Discipline 
in the Orthodox Canonical Tradition, 32. 
5  7 J. Getcha, Une prière pour ceux qui se confessent d'un Euchologe slave prémoghilien: quelques implications 
théologiques, La prière liturgique. Conférences Saint-Serge. 47e Semaine d'Etudes Liturgiques, A. Triacca & A. 
Pistoia, ed. (Rome, 2001), 141-43. 
6  Wagner, La discipline pénitentielle dans la tradition orientale, 79-80. 
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Вторият тип изповед е този на лечебницата – терапевтичният. Тук Христос 
се явява като лекар, церител. Грехът се третира като духовна болест. В този 
тип изповед покаянието е лекарството, чрез което става възвръщането към 
пълнотата. Този подход може да бъде свързан с думите на св. ап. Яков: „Болен ли 
е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над 
него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от 
вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му 
се простят” (Иак. 5:14-15).

Ако вторият тип кореспондира с древния светоотечески подход и с духа на ви-
зантийската традиция, първият е наследство от схоластиката. Както знаем, 
средновековното латинско богословие ползва като отправна точка доктрината 
на блажения Августин докъм XIII век. Тази велика личност в християнската тра-
диция въвежда образ за греха, който се различава от този на гръцките Отци. 
За него след праотеческия грях, след Грехопадението, цялото човечество се е 
превърнало в massa damnata, обречено общество, поради което всяко човешко 
същество носи греха на праотците.7 Схоластиката, която се появява през XI век 
като школа и методология в богословието, наследява Августиновия богословс-
ки подход. Анселм Кентърбърийски (1033–1109), приеман от мнозина за баща на 
схоластиката, развил юридическото осмисляне на Изкуплението, познато като 
„теория на удовлетворението (satisfactio)”8. Според тази теория грехът пред-
ставлява престъпване на закона, а грешното човечество е разглеждано като 
крадец, който трябвало да бъде съден и наказан. Следователно спасението, до-
несено от Христос, се разглежда като откуп, платен от Сина Божий, за да бъде 
човечеството освободено от неговата обреченост.9 

Тази теория, разбира се, оказва влияние и на разбирането за изповедта в сред-
новековното латинско богословие. Грехът е бил третиран като престъпление. 
Пристъпването към изповед е разглеждано като влизане в съдебна зала. Изпо-
ведникът се превръща в съдия, който има властта да прощава и задържа гре-
хове (Мат. 16:19). Покаянието започнало да бъде разбирано като средство за 
изплащане на дължимото, а отпустителната молитва била разглеждана в юри-
дически категории, като освобождаването на грешника от неговите грехове.

Този подход към изповедта оказал влияние и в Православната църква. Св. Петър 
Могила се позовава на латинския Ritual на папа Павел V при съставянето на 
отпустителната молитва, която въвел в своя Требник, публикуван в Киев през 
1646 г.10 Оттам тази разрешителната молитва е била възприета през XVII век 
при коригирането (т.нар. изправяне, б. пр.) на литургичните книги, извършено от 

7  Виж. третия параграф „The Original Sin” на главата „Man” в J. Meyendorff, Introduction to Byzantine Theology 
(New York, 1987), 143-46.
8  Cf. V. Lossky, Redemption and Deification, In the Image and Likeness of God (Crestwood, NY: SVS Press, 2001) 
99-101. 
9  Anselm of Canterbury, Why God became Man II, 18 (5C91, R. Roques, ed.) (Paris: 1963), 438-48).
10  Cf. A. Wenger, Les influences du rituel de Paul V sur le Trebnik de Pierre Moghila, Mé Unges en l'honneur de Mgr 
Michel Andrieu (Strasbourg: 1956), 477-499.
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руския патриарх Никон.11 Отпустителната молитва, написана от митрополит 
Петър Могила, гласяла:

Нека нашият Господ и Бог Иисус Христос чрез благо-
датта и щедростта на Своята любов към човеците да 
ти прости, мое чедо (името), всичките ти прегреше-
ния. И аз, недостойният свещеник, чрез дадената ми Него-
ва власт, те опрощавам и очиствам от всичките ти гре-
хове, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.12

Тази молитва заместила по-ранната, която въпреки това била запазена в по-
следованието за изповед и причастяване на болен човек в славянския Требник.13 
Нейното съдържание било различно:

Господи Боже наш. Който си простил греховете на Петра и на 
блудницата заради сълзите им и си оправдал митарина, кой-
то съзнал прегрешенията си, приеми изповедта на раба Си 
и, каквото Ти е съгрешил с дума или дело, или помисъл, като 
благ, презри волните му и неволни грехове, тъй като едничък 
Ти имаш власт да прощаваш грехове. Защото си Бог на ми-
лостите и милосърдието, и затова на Тебе слава отправяме с 
Отца и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.14

Прави впечатление, че във втората (по-древна) молитва, свещеникът действа 
като молитвеник: той се моли за опрощаването на греховете на каещия се, 
като изповядва, че единствен Бог може да опрощава грехове – както се казва в 
Мат. 9:6, Марк. 2:10 и Лук. 5:24. В първата молитва самият свещеник опрощава 
греховете на каещия се според силата, която му е дадена, според посоченото в 
Мат. 16:19 и Иоан. 20:23. Ако втората молитва предполага ръкоположен свеще-
нослужител, който измолва божествената благодат за човек, който е в процес 
на духовно изцерение, терапия, то първата молитва казва, че свещеникът има 
власт да освободи грешника от греховете му. Ако втората е отражение на све-
тоотеческия подход към изповедта, първата е израз на схоластичния подход към 
изповедта. Ако втората изразява по-терапевтичен подход, първата, напротив, 

11  N. Uspensky, The Collision of Two Theologies in the Revision of Russian Liturgical Books in the Seventeenth Century, 
in: Id., Evening Worship in the Orthodox Church (Crestwood, NY: SVS Press, 1985), 191-240, particularly 226-39. 
12  Требник на митрополит Петър Могила, Киев, 1646, с. 356-357. Молитвата остава същата и в днешните 
требници, макар и в малко по-различен превод: „Господ и Бог наш Иисус Христос, по благодатта и добросърде-
чието на Своето човеколюбие, да ти прости, чедо (името), всички съгрешения; и аз, недостоен свещеник, чрез 
дадената ми от Него власт, те прощавам и освобождавам от всички твои грехове, в името на Отца, и Сина, и 
Светаго Духа. Амин”. Б. пр.
13  Това не е така при требника на Петър Могила. Виж. Ibid., 329-30. 
14  Опростителна молитва при причастяването на тежко болен, Требник, София, 2002. с. 88.
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предполага юридически подход.15

Изповедта и духовното ръководство

Ролята на духовния отец

Духовното ръководство се основава на свободата. Бог е сътворил човека като 
свободно същество. Бог винаги е зачитал свободата на човека, а грехът всъщ-
ност е следствие от злоупотребата със свободната воля. Следователно и изпо-
ведникът трябва да зачита човешката свобода. Не може да употребява никакво 
насилие или натиск. Той трябва да внимава да не унищожи невинността на чо-
века, като задава въпроси, които предполагат грехове.16 Той трябва да проявява 
прозорливост, различаване (διάκρισις, срв. 1 Кор. 12:10; Евр. 5:14, Б. пр.), което е 
изключително важно качество на духовния отец при изповедта. Ролята на ду-
ховния отец не е да казва на духовното си чедо какво да прави, а да го възпита, 
така че то само да направи правилния избор и да придобие духовна прозорливост. 

Добрият духовен отец набляга на свободата. Той не налага своята воля на ду-
ховните си деца, нито ги превръща в копия на себе си. Нито пък създава духовна 
зависимост, а развива у тях усещане за свобода и бдителност. Всяко човешко 
същество има своя собствена съвест и задачата на духовния отец е да възпи-
та у своите духовни деца правилната употреба на тази съвест. 

В изповедта понякога може да възникне проблемът с духовната тирания или 
злоупотреба. Този проблем се прояви сравнително наскоро във връзка с феноме-
на на т.нар. „младостарчеството”, за което е характерен опитът за налагане 
на собствената воля над духовните деца. През последните години се появи и 
проблемът с енорийски свещеници, които, докато оказват духовна подкрепа на 
развеждащи се енориаши, се влюбват в тях. Това предполага, че винаги трябва 
да има известна дистанция между изповедника и каещия се.

Друг проблем, който може да възникне в духовното ръководство, е култът към 
личността, когато духовният отец се превръща в центъра на изповедта. Хората 
започват да идват не при Бога, а при изповедника, заради неговата личност. За да 
бъде избегнат този култ към личността, духовният отец трябва да отстъпи, да 
бъде прозрачен. Когато се изповядваме, ние го правим като членове на Църквата 
и се изповядваме пред Бог и пред Църквата (представлявана от свещеника). Ко-

15  Виж. моята статия: J. Getcha, Une prière pour ceux qui se confessent d'un Euchologe slave pré-moghilien: quelques 
implications théologiques, La prière liturgique. Conférences Saint-Serge. 47e Semaine d'Etudes Liturgiques, A. Triacca 
& A. Pistoia, ed., [BEL 115] (Rome: 2001), 137-49. Виж също: A. Lossky, Les prières byzantines de confession: repentir 
et rémission des péchés par miséricorde divine, La prière liturgique. Conférences Saint-Serge. 47e Semaine d'Etudes 
Liturgiques, A. Triacca & A. Pistoia, ed. [BEL 115] (Rome: 2001), 151-63 ; Id., 'Remettre les péchés': quelques aspects 
liturgiques et doctrinaux de la confession et de l'absolution, Θυσία αίνέσβως, Mélanges liturgiques offerts à la mémoire 
de l'archevêque Georges Wagner,]. Getcha & A. Lossky, éd. [AS 2] (Paris: 2005), 173-85.
16  Пример за това е първият въпрос, който е поместен в много последования за изповед: „Кажи ми, чедо, 
как първо загуби девствеността си?”. Пример за това в България са „каталозите за изповед”, достъпни на 
http://www.bg-patriarshia.bg/index.php?file=guidance_for_confession.xml, където въпросите са формулирани по 
начин, който издава удивлението на изповядващия при получаването на отрицателен отговор на който и да 
било от тях. Б. пр. 
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гато свещеникът говори в изповедта, той не говори от свое име, а се опитва да 
бъде инструмент в Божиите ръце. Той трябва да остави настрана собствените 
си умения и да се опита да бъде проводник на Светия Дух, инструмент на Бога.

В духовното ръководство не винаги е уместно да имаме духовен отец, който 
в същото време е и наш началник (например наш епископ, игумен, професор или 
свещеник, за когото работим), тъй като това може да доведе до объркване на 
ролите. Винаги е по-добре да има ясно разграничаване на ролите на изповедника 
и ръководителя. Традиционно във византийската монашеска традиция (както 
може да се види в големите манастири, като този на о. Патмос), както и в бе-
недиктинската римокатолическа традиция, на игумените не е позволено да бъ-
дат изповедници на монасите в техните манастири. Изповедникът в манастира 
обикновено е възрастен, много опитен монах, който притежава прозорливост, но 
който не е начело на манастира. Може да се каже, че в живота ни трябва да има 
две ръце, които ни напътстват: силната ръка и опрощаващата ръка – ръката на 
нашия началник и ръката на нашия духовен отец. 

Духовният отец трябва да е близо до нас, но не твърде близо. С него трябва да 
можем да разговаряме свободно и лесно, да му имаме доверие, но в същото време 
той трябва да може да споделя с нас опит, своята прозорливост и така да бъде 
за нас пример за подражание.

Разлика между изповедта и духовното ръководство

Изглежда, че в днешно време съществува объркване между светотайнстве-
ната изповед и духовното ръководство. Всъщност много хора пренебрегват 
тази разлика. Въпреки това смятаме, че двете, макар и да са тясно свързани, 
трябва да бъдат и ясно разграничени.17 Практиката на духовното ръковод-
ство е много древна и е добре описана от о. Ириней Хаусер.18 Тази древна 
практика е била широко разпространена в монашеството на Изток. Очаквало 
се е младият послушник да открие сърцето си и да разкрива на своя старец 
(духовен наставник) всичките си мисли всеки ден, а понякога и по няколко 
пъти на ден.19 Тази практика, наследена от античната философия (стоицизма), 
помагала на младия послушник да придобие нужния опит за духовната битка, 
която предприема. Духовният отец, благодарение на своя опит и дара на про-
зорливостта, можел да помогне на послушника да направи правилните избори и 
да придобие правилното отношение в своя духовен живот, за да се възстанови 
от духовната си болест.

В тази практика на духовното ръководство не било задължително духовният 
отец да е свещеник. Знаем, че св. Антоний Велики (IV век), често разглеждан 

17  Споделям мнението, защитено и от Жан-Клод Ларше. Виж. неговата книга: L'inconscient spirituel, Paris, 
2005, 166. 
18  I. Hausherr, Direction spirituel en Orient autrefois (Rome: 1955).
19  Изследването на съвестта е било ежедневна практика при питагорейските и стоически философи. Св. Анто-
ний Велики също предписвал ежедневна изповед на помислите (Life of Anthony 55,7. 9-10). Авва Исаия препо-
ръчвал мисълта да бъде изповядвана веднага, в същия момент, в който се е появила (Logos 5). Авва Доротей 
от Газа учил своите ученици да изповядват помислите си на всеки шест часа (Instructions 11,117. SC 92, 365). 
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като първообраз на монашеския духовен отец, не е бил свещеник. Духовният 
отец на св. Симеон Нови Богослов, Симеон Студит (XI век), също не е бил свеще-
ник. Св. Силуан Атонски ( XX век) също не е бил свещеник. Но за да може да дава 
духовни съвети, духовният отец трябва да е харизматична личност, опитна в 
духовната борба и обдарена с дара на прозорливостта. 

Духовното ръководство не винаги е било практикувано лице в лице, то е можело 
да става и чрез кореспонденция. В резултат имаме духовната кореспонденция 
между св. Варсануфий и св. Йоан (VI век), случила се в монашески контекст, 
както и писмата на стареца Йоан Валаамски (XX век), написани в по-широк, не 
монашески контекст. 

Напротив, тайнството Изповед задължително изисква ръкоположен свещенослу-
жител, свещеник, който е молитвеник и служител на тайнството, което е про-
водника на благодатта между човека и Бога. Изповедта е необходимо да става 
в присъствието на каещия се и на изповедника, тъй като тайнството е изява 
на божествената благодат hic et nunc, тук и сега.

Съществува и още една сериозна разлика между изповедта и духовното ръко-
водство. Изповедта се състои в разкриването на извършени грехове (минали 
действия) в присъствието на свещеник, за да бъде получено опрощение от Бога. 
Духовното ръководство представлява разкриването на вътрешното ни състо-
яние (настоящи мисли и чувства), за да бъде получен съвет за напредване по 
пътя на духовното изцерение и спасение. Следователно, макар двете да са тяс-
но свързани и въпреки че винаги е по-добре изповедникът да бъде едновременно 
и духовен отец, понякога, тъй като презвитерското ръкоположение не превръща 
автоматично свещеника в харизматичен духовен отец, трябва да бъде направе-
на ясна разлика между изповедника и духовния отец, както и между изповедта и 
духовното ръководство.

Изповедта като терапия

Терапевтичният аспект на изповедта

Тайнството Изповед, както и светото Миропомазание, е тайнство на изцере-
нието. Следователно трябва да разглеждаме служението и на изповедника, и на 
духовния отец в лечебни, терапевтични категории. 102-ро правило на Трулския 
събор, който се занимава със служението на духовния отец, говори за него тък-
мо по този начин: 

Ония, които са приели от Бога власт да връзват и развързват, 
трябва да обръщат внимание на качеството на греха и на готов-
ността на съгрешилия да се обърне, и по такъв начин да дават 
подобаващ на болката лек, за да не би, като не се спазва мярка в 
едното и другото, да се излъжат в спасяването на болника. По-
неже не е еднакъв недъгът на греха, а е различен и многообразен 
и прави вредоносни разклонения, от които повредата се развива 
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и се простира нашир и длъж, докато не бъде спряна със силата 
на лекаря, затова оня, който приема духовно лекарско изкуство, 
трябва, преди всичко, да обърне внимание на съгрешилия и да 
наблюдава към оздравяване ли върви, или напротив, с нравите си 
привлича към себе си болестта, да гледа какво поведение държи 
и ако не се противи на лекаря и изцерява душевната рана чрез 
изпълнение на предписаните му церове, да му отмерва милосърдие 
по достойнство. Защото у Бога и у оногова, който е приел пас-
тирско ръководене, цялото старание трябва да бъде насочено към 
това, да се върне заблудената овца и да се изцери ухапаната от 
отровна змия. Не трябва нито да се гони по скалите на отчая-
нието, нито да се отслабват юздите към разпуснат и небрежен 
живот, а трябва всякак и колкото се може, или чрез остри горчила, 
или пък чрез по-леки и благи церове да се противостои на стра-
данието и да се полагат грижи да заздравее раната, опитвайки 
плодовете на покаянието и мъдро напътствайки човека, като го 
призовава към по-висша просвета. Затова и ние трябва да знаем 
и едното, и другото, и онова, което допуска обичаят, и по отно-
шение на ония, които не признават съвършенството на покаяни-
ето, да следваме приетия ред, както ни учи и свети Василий.20

Това правило разглежда греха като болест. Духовният отец е лекар. Той трябва 
да намери не само правилното лекарство (επιτιμία, покаяние), но също и правил-
ната „мярка”, тъй като едно и също лекарство не може да бъде използвано в 
еднакви пропорции за всеки болен човек. Следователно изповедникът трябва да 
използва своята прозорливост и да прилага светите канони, свещените прави-
ла, в дух на икономя. Не е правилно принципът на икономя във византийската 
канонична традиция да бъде разглеждан като изключение или снизхождение. Той е 
пастирската практика за прилагане на правилата с прозорливост по отношение 
на конкретна ситуация за спасението на човека.

Следователно изповедникът трябва да приеме като свой пример Единия Лекар на 
душите и телата ни – Христос, нашия Спасител – и да подражава на неговото 
съчувствие и снизхождение.

Изповедта и психотерапията

Разглеждането на изповедта като терапия повдига въпроса за отношението 
 към психотерапията. Съществува очевиден паралел между психоанализата 
и разкриването на мисли и изповедта. Терапевтичният аспект на Църквата и 
изповедта беше посочен наскоро в Гърция от епископа на Нафпактос Йеротей 
(Влахос).21 Той беше обсъден и в наскоро публикуваната книга на френския пра-

20  Цит. по https://mitropolia-sofia.org/index.php/biblioteka/chitalnya/v-pomosht-na-vyarvashtite/306-pravila-na-
vselenskite-sabori 
21  Bishop Hierotheos of Nafpaktos, Orthodox Psychotherapy. The Science of the Fathers (Levadia: Birth of the 
Theotokos Monastery, 1994; Id., The illness and cure of the soul in the Orthodox Tradition (Levadia: Birth of the 
Theotokos Monastery, 1993).
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вославен богослов Жан-Клод Ларше, автор на множество книги, посветени на 
психическите и духовните болести.22 Както той пояснява, в днешно време в 
Православната църква съществува дебат между онези, които приемат, че психо-
терапията е легитимна част от медицината и съответно е напълно независима 
от духовното ръководство, и други, които приемат, че Православното монашес-
ко предание и практика на духовното ръководство е напълно способно да изле-
кува всички психически болести, поради което те отричат възможността от 
използването на психотерапията.23 Подобни дебати не съществуват сред римо-
католици и протестанти, които въвеждат психотерапията през 60-те години 
на миналия век и които нямат толкова богата и развита традиция на духовно 
ръководство, както Православната църква. Интересно е да се отбележи, че пси-
хотерапията получава по-голямо развитие в страни с протестантска традиция 
(Германия, скандинавските държави, Великобритания, САЩ), където изповедта не 
съществува, за разлика от страни с римокатолическа традиция.

По отношение на връзката между изповедта и психотерапията Ларше прави 
няколко много важни бележки:

1. Психичните болести трябва да бъдат разграничавани от духовните бо-
лести. Тяхната природа е различна, тъй като човешкото същество има 
три различни нива: телесно (тяло), психологическо, душевно (душа, ψυχή) 
и духовно (πνεύμα, дух).

2. Някои психични болести са свързани и произлизащи от духовни болес-
ти, както някои психични болести са свързани с физически заболявания 
(т.нар. психосоматични заболявания). Затова и много често излекуване-
то на психичните болести зависи от излекуването на духовните болес-
ти.

3. Хора, които страдат от психични болести, не е задължително да са 
по-големи грешници от другите.

4. Духовната терапия следва да бъде разграничена от психотерапията: 
целта на духовната терапия е да изцери духовните болести, докато 
целта на психотерапията е да излекува психологическите заболявания.24

С оглед на този антропологичен принцип, както и имайки предвид тройното 
разделение в човешката дейност – душевно, духовно и телесно – понякога е 
необходимо духовната терапия да бъде свързана с психотерапията, както и с 
медицинското лечение, в което медикаментите третират телесните (физиоло-
гични) измерения на заболяването.25 Но тук изниква въпросът за съвместимост-

22  Jean-Claude Larchet, L'inconscient spirituel, (Paris: 2005). (На български език Жан-Клод Ларше е познат с кни-
гата Терапия на менталните болести. Опитът на християнския Изток от първите векове. Фондация „Комунитас”, 
2013 г. Превод: Юлия Талева. Б. пр.) 
23  Ibid., 7. 
24  Ibid., 13-20, 255. 
25  Ibid., 16. 
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та на психотерапията с духовната терапия, тъй като днес съществуват много 
различни школи и методи в психотерапията. 

Тъй като психологичното ниво е толкова тясно свързано с духовното, единст-
вено психотерапия, основана на християнската антропология, може да спомог-
не за излекуването на един болен човек.26 Има например допирни точки между 
фройдистката психоанализа и светоотеческото изцерение на душата, тъй като 
и двете са основани на платоническата антропология.27 Съществува обаче и 
огромна разлика между двете. Християнската антропология се основава на от-
ношението между човека и Бога. Фройдистката антропология, от друга страна, 
разглежда развитието на човека извън, а дори и като опозиция на Бог, тъй като 
Фройд разглежда отношението между човек и Бог като патологично.28 За Фройд, 
както той казва в книгата си Бъдещето на една илюзия, Бог е „празна концеп-
ция”, а религията е наркотик, илюзия или дори колективна невроза.29 От това 
става ясно, че фройдистката антропология е материалистична, атеистична и 
противна на християнската антропология. Фройдистката антропология пренеб-
регва факта, че неин обект е човекът, който е в грехопаднало състояние (πάρα 
φύσιν – против природата [си]), който търси възстановяването на първоначал-
ното си състояние (κατά φύσιν – според, в съгласие с природата). Това е видимо 
във фройдистката концепция за либидото. Според Фройд човешката енергия е 
изначално сексуална, насочена към сексуална цел, но тази сексуална енергия може 
да бъде сублимирана в други дейности. Християнската антропология, развита 
от светите Отци, казва точно обратното. Изначалната енергия, желанието на 
човека е насочено към Бога и заради греха тази духовна енергия е „принизена” в 
сексуална енергия.30 Това обяснява хедонистичния подход на фройдистката антро-
пология, от една страна, и аскетичния подход на християнската антропология, от 
друга. Имайки това предвид, става ясно, че използването на психотерапия, осно-
вана на фройдистката школа, без коректив може да бъде не само проблематично, 
но и да има катастрофални последици за духовния живот на християнина. Затова 
е изключително важно, когато изповедникът насочва духовното си чедо към пси-
хотерапевт, да бъде уверен, че този психотерапевт е вярващ християнин и че 
прилаганата от него психотерапия се основава на християнската антропология. 

Истинският, опитен духовен отец е способен да излекува не само духовни бо-
лести, но и психологически заболявания, както казва Ларше. Въпреки това хариз-
матичните духовни отци с дар на прозорливост са голяма рядкост в наши дни, 
поради което обръщането към психотерапията за лекуването на психологически 
болести понякога е необходимост. Ала тази психотерапия трябва да е съвмес-
тима с християнската антропология. Психотерапевтите трябва да признават 
значимостта на духовните фактори в много психологически заболявания и това 
е необходимо да се отразява и в тяхната работа. Психотерапевтът трябва да 
прави ясна разлика между психологическото и духовното, между своята психоте-

26  Ibid., 31-32. 
27  Cf.: Ibid., 34-36. 
28  Виж. Бележките в Ibid., 36 n6. 
29  Ibid., 37-38.
30  Ibid., 38-40. 
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рапия и духовната терапия, между своята роля и тази на духовния отец. Него-
вата терапия трябва да бъде в хармония и съгласие с принципите на духовното 
изцерение.31

Заключение

След всичко казано дотук как трябва да подхождаме към древното тайнство на 
изповедта в съвременния свят? Този въпрос, разбира се, остава отворен. Въпре-
ки това, струва ми се, има три много важни принципа, които трябва да не бъдат 
изпускани от внимание:

1. Изповедта има отношение към греха. От първостепенно значение е из-
поведната ни практика да припомня на съвременните хора съществу-
ването на греха – духовна реалност, която често е отричана или при-
кривана от съвременния свят. Грехът трябва да бъде разглеждан не от 
моралистична перспектива, която работи с категориите „добро” или 
„зло”, разрешено и забранено, а от екзистенциална гледна точка: наше-
то взаимоотношение с Бог и нашия напредък по пътя към обжението.

2. С оглед на това към изповедта трябва да се подхожда и от терапевтич-
на гледна точка. Изповедта е Тайнство на изцерението, което ни води 
към цялост и пълнота и което възстановява отношенията ни с Бога. 
Както човек отива в болница на лекар, когато е болен, по същия начин 
той трябва да подхожда и към изповедта, чрез която постига изцерение 
от всички духовни болести и от греха.

3. Изповедникът трябва да бъде посредник между човека и Бога. Той не 
трябва да мисли прекалено какво ще каже, а да се посвети на слуша-
нето. Докато изслушва каещия се, изповедникът трябва да се моли за 
него. Следователно изповедникът трябва да бъде застъпник на каещия 
се пред Бога. Това е единственият начин, по който той може да бъде 
проводник на Божията благодат, и само така той може да получи вдъхно-
вение за подходящите напътствия за духовен живот и духовно изцере-
ние на каещия се.

Превод от английски: Теодор Аврамов 
Източник: St Vladimir’s Theological Quarterly, 51 2-3, (2007), p. 203-220

31  Ibid., 255-57. 
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Радостин Марчев

ЕЗИКЪТ	КАТО	РАМКА	НА	

ОТКРОВЕНИЕТО	

Бележки върху херменевтиката на Бернар Рам

Макар и до голяма степен забравен днес, Бернар Рам (1916–1992) е един от 
най-интересните и оригинални неоевангелски, баптистки богослови на ХХ век. 
Започва обучението си като студент по химия, след което се пренасочва към 
философия на науката и накрая към богословието, защитавайки научни степени 
във Вашингтонския университет (бакалавър), Източната баптистка семинария 
(бакалавър по богословие) и Южнокалифорнийския университет (магистър през 
1847 и доктор през 1950). Допълнително специализира в Пенсилванския универси-
тет, университета в Базел, Швейцария и Близкоизточното богословско училище 
в Бейрут, Ливан. През 1954 г. се присъединява към Библейския институт на Лос 
Анджелис (сега Байола), след което преподава философия в колежа и семинари-
ята „Бетел”, религия в университета „Бейлър” и систематично богословие в 
Западната баптистка богословска семинария.

Рам живее във време на значими промени в северноамериканския религиозен 
пейзаж. След продължителна и тежка битка между либерали и консерватори за 
контрол на основните протестантски деноминации и семинарии в началото на 
века изгубилата консервативна фракция се оттегля в изгнание. Тя създава една 
до голяма степен фундаменталистка субкултура, характеризираща се с изола-
ционизъм и легализъм. През 50-те и 60-те години обаче нещата започват да се 
променят. Голям брой консервативни протестанти отхвърлят тези тенденции, 
заменяйки ги с една по-отворена, диалогична и интелектуална позиция, която 
е много по-готова да слуша, разговаря и да се учи от другите в своя стремеж 
да ги спечели за това, което те смятат за ортодоксално християнство. Ре-
зултатът е появата на т.нар. неоевангелско (или просто евангелско) движение. 
Негови „остриета” са водачи като Били Греъм (1918–2018), който е отворен за 

Радостин Марчев е роден през 1976 г. Той е бакалавър и магистър 
по икономика от Икономическия университет във Варна, MA по 
практическо богословие и MDiv. по християнско водачество и ме-
ниджмънт от TCM International, Австрия. Редактор е на вестник 
Зорница. Поддържа личен блог на адрес https://rado76.wordpress.com/. 
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сътрудничество с голям брой организации и хора, вкл. католици, Харолд Окенга 
(1905–1985), апологета Едуард Кaрнел (1918–1967), новооснованата през 1947 се-
минария „Фулър” и списанието Християнството днес (основано през 1956).1 

Бернар Рам се налага като неоевангелски водач от второ поколение. През 70-те 
години неговото влияние в движението не отстъпва на това на Карл Хенри, а 
приносът му се усеща в области като апологетика2, систематично богословие3 
и херменевтика4. Той също така е един от първите неоевангелски богослови, 
който започва да обръща сериозно внимание на лингвистиката и езика, като 
ги обвързва с херменевтичния богословски подход и по-широко с християнската 
концепция за специалното откровение5 – особено след 1957–8 г. – време, което 
Рам прекарва с Карл Барт в Базел.6 Следващите бележки представят някои ас-
пекти от неговото виждане.

Изходната му позиция е стандартна за християнската ортодоксалност. „Писание-
то трябва да бъде разбирано в светлината на учението за откровението, което 
на свой ред произтича от християнската вяра в Божия триединен живот. Писа-
нието е дар от триединния Бог, който едновременно отразява и съответства 
на Божието желание да ни води към все по-дълбоко общение с Бога и с другите.”7

Стъпвайки на тази основа, Рам задава въпроси и достига до редица интересни 
изводи за естеството и начина, по който това откровение работи на практика. 

1. Опосредствано откровение

Първата важна бележка, която Рам прави за библейското откровение, е, че по 
своята същност то не е директно, а индиректно откровение. Това на практика 
означава, че за да достигне до хората, то първо преминава през Библията, коя-

1  За подробно описание и анализ на историята виж: Gary Dorien. The Remaking of Evangelical Theology. Phila-
delphia: Westminster John Knox Press, 1998, George Marsden. Fundamentalism and American Culture. 2nd edition, 
Oxford University Press, 2006, George Marsden. Understanding Fundamentalism and Evangelicalism. Grand Rap-
ids: Eerdmans 2010, George Marsden. Reforming Fundamentalism: Fuller Seminary and the New Evangelicalism. 
Grand Rapids: Eerdmans, 1995, Rudolph Nelson. The Making and Unmaking of an Evangelical Mind: The Case of 
Edward Carnell. Cambridge University Press, 1998, Molly Worthen. Apostles of Reason: The Crisis of Authority in 
American Evangelicalism. Oxford University Press, 2016, Nancey Murphey. Beyond Liberalism and Fundamentalism: 
How Modern and Postmodern Philosophy Set the Theological Agenda. Trinity Press International, 1996, Harriet Har-
ris. Fundamentalism and evangelicals. Oxford: Oxford University Press, 1998. За анализ на църковния климат във 
Великобритания виж: David Bebbington, David Jones. Evangelicalism and Fundamentalism in the United Kingdom 
during the Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
2  The Christian view of science and scripture. Eerdmans, 1954, Protestant Christian Evidences. Moody Press, 1954.
3  A Handbook of Contemporary Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 1966.
4  Protestant Biblical Interpretation: A Textbook of Hermeneutics. Grand Rapids: Baker Academic, 1999. 
5  Под специално откровение в християнското богословие се има предвид Библията. То се разграничава от 
т.нар. общо откровение, което е естествено достъпно за всеки човек. Въпреки това голяма част от анализа на 
Рам лесно може да бъде отнесена и към него. 
6  За анализ на влиянието на Барт виж Dorien, цит. съч., гл. 3. Макар да е много силно повлиян от Барт, Рам 
остава в орбитата на евангелското богословие и в никакъв случай не може да бъде разглеждан като неоортодо-
ксален богослов. Освен това ясни елементи на неговия езиково ориентиран подход към херменевтиката могат 
да се открият и много преди годината, през която учи с Барт – напр. в неговата книга Christian view of science 
and scripture (1954). 
7  Sephen Fowl. Theological interpretation of Scripture. Wipf & Stock, 2009.
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то се явява посредник между Бога и получателите на това откровение. Идеята 
може да бъде онагледена чрез следната проста схема.

БОГ  БИБЛИЯ  НИЕ

Това от своя страна означава не само, че Библията не говори със свой собствен 
глас – чрез нея ние чуваме Божия глас, а и че ние не чуваме този глас директно, 
а чрез древния запис в една книга, която Бог е избрал да използва за Своята 
цел. Разбира се, християните, които отварят Библията, вярват, че могат да 
се уповават на Светия Дух, Който им помага да я разберат и оживява думите 
на Писанието, прилагайки ги към техния живот.8 Но това не променя факта, че 
Библията действа като междинен посредник между Бога и хората и в този сми-
съл съвсем удачно можем да наречем библейското откровение опосредствано. 
Последното е от огромно значение. Както се изразява съвременникът на Рам 
Маршал Маклухан през 1967 г., „посредникът е посланието”9 – естеството на 
посредника силно влияе върху начина, по който посланието ще бъде възприето и 
разбирано. 

2. Избирателно откровение 

Втората характеристика на библейското откровение е неговата избирател-
ност.

За да обясни по-добре своята идея, Рам дава пример с географска карта. Карта-
та не отразява всичко, което съществува. Точно обратното – тя съзнателно 
пропуска всичко, което не е важно за целта, която трябва да изпълни. Освен 
това има различни видове карти – някои отразяват основните компоненти на 
пейзажа – планините, долините, моретата и т.н. Други карти отразяват път-
ните артерии. Трети карти са геоложки – и те са много интересни, понеже не 
отразяват повърхността, а това, което е под земята – полезните изкопаеми. 
Четвърти са политически – те показват как територията е разпределена по 
държави и къде са границите на всяка държава.

По подобен начин в Библията Бог не открива всичко, което може да се знае, а 
единствено това, което е необходимо и важно за християнската вяра и практика. 
Казано по друг начин, Библията не е алманах, в който можем да намерим отговор 
на всеки въпрос, който ни вълнува. И обратното, нямаме никакво основание да от-
ричаме нещо единствено защото не намираме информация за него в Писанието. 

Подобно наблюдение има огромно значение, и то в две до известна степен про-
тивоположни насоки. Първо, то препречва пътя на всеки опит Библията да бъде 
превърната в източник на цялостен набор от знания по икономика, политика, 

8  Т.нар. Testimonium Spiritu Sancti е едно от важните ударения в богословието на Рам, на което той посве-
щава цяла книга. Виж Bernard, Ramm. The Witness of the Spirit: An Essay on the Contemporary Relevance of the 
Internal Witness of the Holy Spirit. Wipf & Stock Pub, 2011. 
9  Marshall McLuhan. The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. Bantam Books, 1967. 
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международни отношения или различни научни теории – области, за които тя 
на практика казва много малко или дори съвсем нищо. Разбира се, християните 
вярват, че Библията може да им даде принципи, по които да водят богоугоден 
живот, свързан с всяка от тези области. Но наставленията за мъдро и морал-
но поведение са нещо много различно от цялостното познание в съответните 
сфери. Пропускът да разберем това може да превърне отговорното библейско 
тълкувание в пародия. Второ, концепцията за избирателност на откровението 
отваря вратата за цялостната легитимност на търсене, намиране, приемане и 
използване на знания от източници, различни от Библията. 

3. Символно и неидентично откровение

Споменатият по-горе пример с картата може да ни помогне и в друго отноше-
ние. Всяка карта описва реалността чрез символи – черти за пътищата, по-тъ-
мен или по-светъл цвят за планински терен, букви и числа за надморска височина 
или номер на път, различни геометрични форми за видовете полезни изкопаеми и 
т.н. Това означава, че картата не изобразява нещата идентично – чертите не 
са действителни пътища, нито пък черните квадратчета са истински въглища. 
Или, ако използваме друг пример, Земята е кръгла, но понякога ние представяме 
двете  полукълба на плосък лист хартия. Дори глобусите, които са кръгли, не са 
идентично представяне поради огромната разлика в мащаба.

По доста аналогичен начин Библията също ни изправя пред едно символно и не-
идентично откровение. Тя е написана на няколко древни човешки езика (най-вече 
еврейски и гръцки). Нейният текст представлява „лингвистичен израз на симво-
личен свят”, понеже думите са символи на нещата, които означават.10 Но всеки 
език е човешко творение и носи определени ограничения. Затова, решавайки да 
предаде Своето откровение посредством човешки език, Бог по необходимост се 
подчинява на ограниченията на човешкия език, който Той е избрал да използва.

Помислете например за изречението: Иван слезе от самолета на летището, 
качи се на своя „Опел” и се прибра в панелката, в която живееше. По своята 
същност то е непреводимо на който и да е древен човешки език. Нито един от 
тях няма думи за „самолет,” „летище,” „опел” или „панелка”.

Разбира се, всеки език с течение на времето се променя и обогатява с нови поня-
тия. Но един език може да добави в себе си единствено дума, която съответства 
на някаква представа в ума на хората, които го използват. Нито една от горни-
те думи не е такава. Това ни придвижва една стъпка по-нататък – избирайки да 
комуникира с хората, Бог по необходимост трябва да предаде откровението Си 
по начин, който може да бъде разбран от тези, към които то е отправено. Това 
означава, че то неизбежно трябва да бъде предадено чрез концепциите и начини-
те на мислене, характерни за хората, към които първоначално е отправено.

10  За различните теории относно начините, по които човешкият език кореспондира със света, виж: Stewart E. 
Kelly, James K. Dew Jr. Understanding Postmodernism: A Christian Perspective. IVP Academic, 2017. 
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Как обаче на практика работи това?

Библейският текст от Битие 41:1-7 описва съня, който Бог дава на египетския 
фараон. „Като се минаха две години, на фараона се присъни, че стои при реката; 
и ето, излязоха из реката седем крави, хубави и тлъсти, и пасяха в тръсталака; 
но ето, след тях излязоха из реката други седем крави, грозни и мършави, и се 
спряха при другите крави, на речния бряг; грозните и мършави крави изядоха се-
демте хубави и тлъсти крави. Тогава се събуди фараонът, и пак заспа, и му се 
присъни втори път: ето, седем пълни и хубави класове израснаха из едно стъбло; 
но ето, след тях израснаха седем празни и изсушени от източния вятър класове; 
и празните класове погълнаха седемте тлъсти и пълни класове. Тогава фарао-
нът се събуди и разбра, че това беше сън.”

Очевидно е, че образите от съня са изцяло египетски, за да може откровението 
да бъде разбрано от получаващия го човек. Бог му се открива чрез образи като 
река Нил, тръстиките около нея, кравите (свещени животни в Египет) и т.н., 
понеже това са основни компоненти от египетския начин на мислене и възпри-
емане на света. Разбира се, те са много различни от нашите собствени. Ако 
Бог реши да даде подобно откровение на „западен” човек от ХХI век, послед-
ният няма да сънува крави, река Нил, тръстика и житни класове, а нещо съвсем 
различно. По думите на Кевин Ванхузер: „Херменевтиката е братовчед на исто-
рическото съзнание. Осъзнаването, че ние не познаваме нещата директно и не-
посредствено, означава, че познанието е резултат от тълкуване. Реалността 
е един текст, който трябва да бъде тълкуван, предаден чрез езика, историята, 
културата и традицията”11.

Практическото значение на това отново е много голямо. Макар християните да 
вярват, че Библията е написана (и) за съвременните читатели, тя е написана 
за тях едва на второ място. Всяка една библейска книга има свои първоначални 
читатели, към които е отправена. Откривайки се на тези хора по един симво-
лен и неидентичен начин, Бог по необходимост се поставя под ограниченията на 
техния език и култура, понеже това е единственият начин Неговото открове-
ние да има някакъв смисъл за тях. Тези език, култура и начин на мислене обаче 
в някои отношения са много различни от нашите собствени. От съвременния 
читател се изисква да „влезе в обувките” на първите читатели, за да може да 
разбере какво Бог казва на тях, понеже това е единственият начин да разбере 
какво казва и на самите тях. А това в някои случаи изисква значителна работа. 
Докато опитът да се чете Писанието като отправено директно към съвремен-
ните читатели неминуемо води до сериозни грешки.

Рам отива дори още по-далеч. Стъпвайки на тези идеи, той посочва, че поне 
в някои случаи Бог може да използва дори погрешните вярвания и концептуални 
системи на първоначалните получатели на Неговото откровение, за да предаде 
вярна идея. Един от примерите, които дава, е свързан с психологическите тер-

11  Kevin Vanhoozer. Is there a meaning in the text. Zondervan, 1998.
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мини, използвани в Библията.12 Тя говори за сърце, дробове, кости, приписвайки 
психологически функции на вътрешните органи. Това може да бъде наречено фи-
зиологична психология. Така сърцето вярва (Римл. 10:9-10), утробата се вълнува 
(Плач Иер. 2:11), вътрешностите биват изпитвани морално (Откр. 2:23). Взето 
в буквален смисъл, всичко това очевидно не може да бъде защитено. Но видяно 
от гледна точка на разбиранията на тогавашната култура, истината, която е 
предавана, е вярна и разбираема. Древната психологическа система е използвана 
като средство за предаване на откровението, а не като вярна сама по себе 
си. Древните език и култура се превръщат в рамка на откровението, което не 
може да бъде отделено от тях, но и в същото време не съвпада напълно с тях. 

4. Приспособяване на откровението

Необходимостта Бог да се съобрази със спецификата на човешките език и кул-
тура все още не изчерпва отношенията между откровението и лингвистиката. 
Друг аспект на същия въпрос е същностната диспропорция между Бога и човека. 

Жан Калвин изразява това по следния начин: „Защото кой е толкова лишен от ин-
телект, че да не разбира, че Бог, говорейки така, говори простичко към нас, както 
кърмачките имат навик да гукат на малките деца? Следователно такива начини 
на изразяване не показват какво същество е Бог, а приспособяват познанието за 
Него към нашата слабост. Разбира се, за да направи това, Той трябва да слезе 
доста под Своята висота…Тъй като нашата слабост не може да достигне Него-
вата висота, всяко описание, което получаваме за Него, трябва да бъде снижено 
до нашите способности, за да бъде разбираемо. И методът на снижаването е да 
Го представи не такъв, както наистина е, а какъвто ние си Го представяме”13.

Когато малките деца питат някой възрастен за нещо сложно, той не им го 
обяснява чрез научни термини, теории и подробности, понеже умовете им не са 
в състояние да ги схванат, а им дава прост, макар и не особено прецизен от-
говор. Същото, твърди Калвин (и Рам), прави и Бог с хората. Всъщност той се 
изразява дори по-радикално. Калвин сравнява Божието откровение с начина, по 
който майките се опитват да установят връзка с невръстните си деца, които 
все още дори не са в състояние да говорят, подражавайки на нечленоразделните 
звуци, които те издават.

Два други, още по-древни примера показват същото.

Василий Велики (IV век), описвайки творческата дейност на Бога чрез Неговото 
слово в началото на творението, пита: „Има ли Бог дробове, които да поемат 
въздух, за да говори? Има ли език, за да произнася звуците?”. След което сам 
отговаря: „Не, това е извършено от Божието могъщество, но за да го направи 
разбираемо, Бог говори така, че да бъде разбран от нас”14.

12  Bernard Ramm. The Christian view of science and scripture. Eerdmans, 1954, 65-80.
13  Калвин. Институти 1.13.1; 1.17.13. Бургас: CMN, 2001. Превод от английски Божидар Маринов.
14  Василий Велики. Шестоднев и други беседи. Народна култура, 1999.
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По много подобен начин, коментирайки Бит 1:10 – „И видя Бог, че това е добро” – 
Йоан Златоуст пита дали Бог има око с очна ябълка като човешката? Разбира се, 
че не, отговаря той, „Творецът познава красотата на сътворения свят още пре-
ди да го е сътворил. Но понеже ние сме човеци и поради нашите ограничения не 
можем да разбираме нещата по друг начин, затова Той насочил езика на блажения 
автор и използвал непохватността на думите за наставление на човешкия род”15.

Подобно приспособяване на откровението налага християните да държат смет-
ка за две важни за херменевтиката понятия:

Аналогията означава нещо от една вселена да бъде използвано, за да обясни, 
илюстрира или докаже нещо от друга вселена. В случая Бог използва неща от 
нашата вселена, за да ни разкрие нещо от Своята Собствена същност. Aнтро-
поморфизмът представлява специфична форма на аналогия, при която за Бога се 
използват човешки характеристики с цел предаване на определена идея. По този 
начин Бог бива описван с очи, ръце, пръст, лък и стрели, копие, броня или пък 
като пастир, баща, съпруг, цар. Всичко това са човешки понятия, употребявани 
за Бога. Те предават верни идеи, но не са напълно идентични и ние трябва да 
разбираме това и да държим сметка за него в нашето тълкуване на Библията. 
И разбира се, фактът на приспособяването ясно показва, че далеч не всичко в 
Библията следва да бъде разбирано буквално. Подобно разграничение не винаги е 
лесно, но то е жизненоважно за правилното разбиране на Божието откровение.

Както е очевидно от приведените примери, това съвсем не е нещо, въведено в 
богословието от Бернар Рам. Тук той просто черпи с пълни шепи от християн-
ската традиция, инкорпорирайки я в своята собствена система. 

5. Халкедонска „двуприродност” на откровението

Същото може да се каже и за следващата бележка на Рам за Божието открове-
ние – неговата двуприродност.

През 451 г. е съставен т.нар. Халкедонски символ на вярата, който казва: „След-
вайки светите отци, всички съгласно учим да бъде изповядван един и същият Син, 
Господ наш Иисус Христос, съвършен по отношение на Божествената Си природа 
и съвършен по отношение на човешката Си природа, истински Бог и истински 
човек, с разумна душа и тяло, единосъщен на Отца по Божествена природа и еди-
носъщен нам по човешка природа, във всичко подобен на нас, освен в греха, роден 
преди всички векове от Отца по Божествена природа, а в последните дни, заради 
нас и заради нашето спасение, (роден) от Дева Мария Богородица по човешка 
природа, един и същият Христос, Син, Господ, Единороден, познаван в две естест-
ва неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно, не на две лица разсичан или 
разделян, но един и същият Син и Единороден, Бог Слово, Господ Иисус Христос”16.

15  Йоан Златоуст. Беседи върху Битие.
16  Българският превод е цитиран по: http://www.pravoslavieto.com/history/sabori/451_IV_vselenski_Halkidon.
htm
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Христос е напълно и изцяло Бог от цялата вечност. Но въплъщавайки се, Той 
става и напълно човек. Неговата Божественост не трябва да ни затваря очите 
за това, че Той е изпитвал глад и жажда, че се уморявал и чувствал болка и че 
в края на краищата е умрял.

Това може да се пренесе върху християнското виждане за Библията и начина, 
по който вярващите я тълкуват – с ясната уговорка, че говорим за аналогия, 
а не за пълна идентичност. За тях Библията е книга, която има божествена и 
човешка страна. Тя е откровение от Бога и като такава, е боговдъхновена и 
непогрешима във всичко, което учи за вярата и живота. Но тя е и човешка книга 
и притежава всички характеристики, които притежава една човешка книга.

За да разберат божественото откровение, християните разчитат на действие-
то на Светия Дух, но също така изследват внимателно и човешкото измерение 
на Библията. Така както единственият начин да видим Бога е като гледаме 
към (въплътения) Исус, единственият начин да достигнем до Божественото 
послание в Библията е като изследваме човешките характеристики – специфич-
ните език, култура, конкретни исторически обстоятелства, индивидуалност на 
автора и т.н. – чрез които то е написано. Това за Рам е един от най-важните 
принципи на отговорното библейско тълкуване. 

6. Вярно откровение

Всички тези определения, уточнения и ограничения на откровението за Рам не во-
дят до каквото и да е съмнение в неговата вярност. Картата, която той посто-
янно използва като пример, може и да не представя реалността точно, но въпреки 
това информацията, която дава, е вярна. Възможно е дори картата да е нарису-
вана разкривено и без всякаква претенция за мащаб на лист хвърчаща хартия и 
въпреки това чудесно да изпълни целта си, като ни доведе до мястото, до което 
искаме да стигнем. По подобен начин човешките ограничения, приети доброволно 
от Бог, избирайки да се разкрие чрез Библията, по никакъв начин не поставят под 
съмнение способността на това откровение да изпълни своята цел.

Направените бележки далеч не изчерпват цялостното виждане на Бернар Рам 
за откровението. Те обаче ни дават нагледен пример, че през втората половина 
на ХХ век част от консервативното евангелско движение показва способнос-
ти да осмисля сериозно и интелектуално отговорно своята християнска вяра. 
Концепциите на Рам остават ортодоксални, като едновременно инкорпорират в 
себе си познаване и приемане на историческите мисловни модели и иновативно 
използват новите прозрения в областта на лингвистиката и езика. В началото 
на ХХI век, когато тези дисциплини стават ключови за новата постмодерна 
култура, неговият принос може да се окаже дори още по-значим. 
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Мишел Заноти-Соркин (род. 1959 г. в Ница) е френски ка-
толически свещеник, проповедник, композитор и певец. От 
дете чувства призвание към свещенството, което не му 
пречи да замине за Париж и да учи пеене при звезди на 
френската естрада като Тино Роси и Еме Барели. Окура-
жен от отец Перен, който е бил духовен наставник на 
мислителката Симон Вейл, както и от известния пропо-
ведник отец Мари-Доминик Филип, той постъпва в Домини-
канския орден (1988–1992), но после, привлечен от жизнения 
път на св. Максимилиан Колбе, се присъединява към фран-
цисканците (1992–1997). Учи в Папския университет „Анге-
ликум”, след което е изпратен да работи в новициатите в 
Румъния. Тогава създава молитва към Св. Богородица, про-
изнасяна от болните от СПИН, която придобива широка популярност и е благословена 
лично от папа Йоан-Павел II. През 1999 г. е ръкоположен за свещеник в Марсилия, къде-
то получава енория. Записва за една квебекска телевизия по една проповед седмично за 
рубриката си „Победата на любовта”. През 2017 в „Уорнър Мюзик” излиза албумът му 
„Добър ден, живот”. Автор е на над 15 книги, които са превеждани на италиански, полски 
или румънски. Много от проповедите му могат да бъдат открити в Youtubе, както и на 
личния му сайт https://pere.michel-marie.fr.

ЕВАНГЕЛИЕТО	НЕ	Е	КНИГА	САМО	

ЗА	ПОСВЕТЕНИ

отец Мишел Заноти-Соркин пред в. Фигаро

Проповедник, писател, композитор и певец, отец Мишел Заноти-Соркин, автор 
на книгата Евангелие с открито сърце (изд. „Робер Лафон”, 2018), не крие безпо-
койството си от закърняването на религиозното чувство и държи да напомни, 
че посланието на Христос е винаги актуално.

Вярата на френското общество намалява, вие обаче подканвате читателя 
да (пре)прочете Евангелията?

Точно така! Защото във Франция светският модел се превръща в истинска 
държавна религия, той просмуква все повече френското общество, подтиквайки 
човешкия ум да се дистанцира от християнството, обявявайки го за овехтяло, 
старомодно, подходящо само за едва помъдрели деца. Кой познава днес в дълбо-
чина Христос, деянията, които Той е извършил, словата, което е произнесъл, гне-
ва, който е предизвикал у фарисеите; изправлението, което е дал на тесногръ-
дите, схващането Му за човека, визията Му за живота и човешкото щастие? 
Замислете се колко предубеждения битуват и днес по повод на християнската 
вяра и на Църквата, която е неин пазител, основаващи се на непознаването на 
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свещения текст, на един вид колективна амнезия по отношение на Христовото 
дело. От всички страни, включително и сред елитите, има неприязън към това 
дело или пък безразличие. Колко жалко! Трябва да се върнем към Евангелието и 
да си припомним (без срам!), че то структурира мисленето и действието на над 
един милиард души. Без значение нрави ли се на някои това, или не, ала словата 
на Христос са бисери, предназначени да разкрасят сърцата и да ги направят 
безкрайно по-човешки!

Всички ценности, на които човеците държат (любов, приятелство, доброта, 
съпричастност, радост, кротост, опрощение, себеотдаване, дързост, смелост, 
героизъм…), произлизат от Евангелието, дадени са ни от Христа. Нека отворим 
очи и изпепелим глупавите предразсъдъци!

„Това, което искам, е по-важно от онова, което е” – казвате вие по повод 
на съвременния човек. Не ставаме ли все по-капризни?

Във всеки случай сигурното е, че изобщо не сме търпеливи! Да искаш най-добро-
то е оправдано, но да го преследваш на всяка цена, с риск да унищожиш налич-
ното благо, е нещо доста рисковано. Все повече виждаме какво липсва в живота 
ни, ала вече не виждаме какво ни радва… Искаме… тутакси онова, което жела-
ем! Нищо не би трябвало да ни устои; нищо не може да ни убегне. Дори заявяваме 
на всеослушание, че тук долу имаме права, които би трябвало да съответстват 
на нашите желания. Искаме дори да сломим действителността; тя не би тряб-
вало да ни върти номера! Станали сме собственици, държатели на живота, а не 
негови служители! За щастие смъртта е тук и не можем да я отдалечим. Ако 
знаете колко ме боли, докато изричам това! Аз мразя смъртта, но все пак тя си 
остава единствената и сетна действителност, върху която не можем да сло-
жим ръка! И ще се осмеля да кажа: толкова по-добре… Можем, разбира се, да я 
накараме да отстъпи, можем да се бунтуваме срещу нея, но тя все още властва 
над нас… И ни кара да разберем, че ние не владеем живота си, че едно голямо 
тайнство властва над живото. Отивайки към Христа, съпреживявайки Го в Еван-
гелието, ние Го чуваме, получаваме истински отговори на загадките на живота. 
Повярвайте ми, така е! Евангелието е книга, която работи за нашето щастие!

Коментирайки пасажа в Евангелието върху възвестяването на Захария за 
бременността на Елисавета, вие подканвате да приемем „плодовитостта”, 
„да чуем гласа ”… Липсата на рожба е в основата на множество днешни 
дебати. Не се ли свежда тя до провал?

Как да не сме покъртени от скръбта, която семействата изразяват, когато 
не успяват да имат деца! Това е истинска драма. Ала и тук има над какво да 
размислим: защо хората с такова нетърпение се впускат в незнайно какви ком-
бинации, за да се сдобият на всяка цена – и то на каква цена – с един ембрион? 
Нека се опитаме да проумеем какво се крие зад привидното безплодие! Важна е 
консултацията с лекарите, но не по-малко важна е и молитвата, ако искаме да 
измолим чудо от Небесата! Е, да! Опитайте! И после, кой знае? Може би някои 
от тези семейства са призвани да организират живота си другояче, да дадат 
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любовта си по друг начин или да осиновят изоставени деца… На всекиго негови-
ят път! И на всекиго предстои да го открие. Нека милосърдно останем смирени 
пред границите, които ни стягат!

Дали Евангелието е текст, достъпен за всички? Личностите без култура 
могат ли да го разберат?

Напълно – в това е неговата сила и неговата ценност. Евангелието е текст, 
който се обръща към всички хора, които вече имат вяра или още я нямат. Всичко 
е в това да го приемеш с открито сърце. Христос е казал един ден: „прославям 
Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си укрил това от мъдри и ра-
зумни, а си го открил на младенци” (Мат. 11:25). И е вярно, че младенците, както 
и най-смирените сред човеците, най-често водени от едничката подкрепа на 
здравия разум, проникват в тайнствата на живота, като ги гледат не отвисоко, 
а нависоко! Да не забравяме, че повечето от апостолите са били рибари от Гали-
лея и нека го кажем – безграмотни! Казвам го, за да е ясно, че Евангелието не е 
съвкупност от лесно смилаеми понятия. То не е и книга, достъпна само за пос-
ветени! За да бъде разбран от всички, Христос използва различни литературни 
жанрове, за да изясни мисълта на Отца Си: истории, често невероятни, притчи, 
образи от всякакъв род… Така всеки може да открие по нещо; достатъчно е, 
отвъд изразените идеи, да гледа Исус, да Го съзерцава, докато Той ходи, докато 
споделя трапезата на приятелите или неприятелите Си или на своите апосто-
ли, срещайки се с едните и другите, изцерявайки болни, прогонвайки Злото, инте-
ресувайки се от съдбата на най-гонения, на най-заклеймявания, на отхвърления.

Излиза, че не е редно да се обособяваме в отделна социална група. Мария, 
Йосиф, Исус, Йоан Кръстител… Какво е мястото на тези евангелски персо-
нажи в живота ви?

Възприемам ги като живи и сега, докато разговаряме; беседвам с тях, както 
приятел говори с приятелите си. Мария е съвършенството, станало жена; тя 
ме очарова, убеден съм, че е получила от Христос заръката да ни наставлява в 
порядъка на вярата и на любовта. Исус е моят модел за човек. Струва ми се, че 
всеки християнин трябва да се стреми да Му подражава. Такова е и желанието ми 
въпреки моите граници, слабости или недостатъци. Що се отнася до дърводелеца 
Йосиф, той е толкова дискретен, че понякога го забравяме. Ала аз не го забра-
вям. Моля му се всеки ден с думите: „Научи ме да живея, да работя и мълча”. Що 
се отнася до Йоан Кръстител, той е моят образец! Погледнете го: невероятна 
дързост, кипящ от смелост, смайваща оригиналност. И тъй като винаги съм 
изпитвал страх от клишетата и конвенционалността, сме истински приятели!

Чрез притчите Христос непрестанно учи тълпите и учениците Си… Хрис-
тияните трябва ли да си възвърнат усета да говорят на Бога и на ближ-
ните си?

Трябва да го сторят чрез безмерната си и благодатна любов, която даряват на 
света, сиреч на съществата, с които се срещат! Понякога се налага да говориш 
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на Бога, в нужния момент, когато душата е готова… Исус е правил това – го-
ворил е! Чувствал е, плакал е, страдал е и най-вече е обичал!

Каква според вас е ролята на един християнин в света?

Със сигурност не е на първо място в това да оказва помощ на свещениците 
в енориите им! Приятелите на Христос, каквито претендираме да бъдем, са 
призвани от Него, за да засияе Той на работните им места, във фирмите и каби-
нетите, в магазините, в институциите или администрациите, от които те са 
част. В техните корпорации, каквито и да са те, чрез техните професионални 
компетенции и доброта Христос трябва да се яви. А онези, които Го срещнат 
по този начин, би трябвало да се запитат: „Защо този мъж ни обича толкова? 
Защо тази жена е тъй разбираща и всеопрощаваща?”. Християните да присъст-
ват навсякъде, дори там да живее само един човек. Ето защо е добре да не са 
отделна група в обществото. Всеки трябва да бъде разбиран в различието си, 
но и в равенството си с другите хора. Да си спомним, че християнинът е човек, 
който живее, както другите, който се облича с дрехите, които му харесват, 
обича живота с неговите радости, удоволствия и предложените му страсти. Ала 
разликата е в това, че той вярва, че Христос е едновременно човек и Бог, че 
можем да Му говорим и Той ни чува… преди да ни приеме някой ден, след смърт-
та ни, в рая на своя Отец.

Превод от френски: Тони Николов 
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Питър Бейнарт 

ПРЕКЪРШЕНАТА	ВЯРА	

Културната война за религиозния морал заглъхна, но на 

нейно място дойде нещо много по-лошо

През последните десетилетия социолозите очертаха една забележителна тен-
денция. Американците, които винаги са били известни със своята набожност, все 
по-видимо започнаха да напускат институционализираните религии. Огромното 
мнозинство от тях продължава да вярва в Бог. Но делът на хората, които не 
се идентифицират с каквато и да било религия, се увеличава стремително – от 
6 % през 1992 г. на 22 % през 2014 г. Сред поколението, достигнало до зрялост 
в началото на ХХI век, процентът достига 35 %.

Много от наблюдателите предсказаха, че този нов секуларизъм ще смекчи кул-
турните конфликти, след като обществото постигна почти пълно съгласие по 
въпроси като гей браковете. След встъпването в длъжност на Барак Обама 
доклад на Центъра за американски прогрес стигна до заключението, че „демо-
графските промени”, свързани с поколението на секуларни и толерантни млади 
хора, „подкопават културните войни”. През 2015 г. консервативният коментатор 
Дейвид Брукс, отбелязвайки задълбочаващото се откъсване на американците от 
религиозните институции, призова социалните консерватори да „се откажат от 
културните войни, които отчуждават голям дял от хората от три поколения”.

Това се оказа наивно. Секуларизмът действително донесе по-голяма толерант-
ност към гей браковете и легализирането на канабиса. Ала заедно с това нап-
рави партизанските сблъсъци в Америка много по-брутални. Което допринесе 
за възхода на Доналд Тръмп и т.нар. алтернативна десница, чиито членове се 
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идентифицират като носители на белия национализъм. Напускайки организира-
ната религия, американците не престават да гледат на политиката като на 
битка между „нас” и „тях”. Мнозина започват да дефинират „нас” и „тях” по все 
по-първичен и непримирим начин.

Когато експертите описват американците, които в неделя сутрин си остават 
по леглата, често имат предвид лявоориентирани хипстъри. Но религиозността 
бележи спад и сред републиканците. Според данни, предоставени от Института 
за изследване на религиите, процентът на белите републиканци без религиозна 
принадлежност се е увеличил почти тройно от 1990 г. насам. Тази промяна по-
могна на Тръмп да спечели номинацията на Републиканската партия. По време на 
кампанията коментаторите се затрудняваха да обяснят и примирят видимата 
неграмотност на Тръмп по въпроси на християнството, предишните му изказ-
вания в защита на правото на аборт и на правата на гейовете с все по-рас-
тящата му популярност сред евангелистите. Но както посочи Джефри Лайман 
от Университета „Нотр Дам”, „Тръмп набира популярност сред евангелистите, 
благодарение на една ключова специфика: защото те не ходят на църква”. Из-
следване на Центъра „Пю” посочи, че Тръмп е загубил с 15 % от Тед Круз сред 
републиканците, посещаващи църква всяка седмица. Но е победил Круз с 27 % 
сред тези, които не ходят на църква. 

Защо тези религиозно необвързани републиканци се оказаха по-възприемчиви за 
мрачната представа на Тръмп за Америка от своите църковни съпартийци? 
Дали това, че не посещават църквите, е направило живота им по-лош? Или пък 
хората с житейски проблеми е по-вероятно да престанат да ходят на църква? 
Установяването на правилната причинно-следствената връзка е трудна задача, 
но е известно, че културно-консервативните бели американци, които не ходят 
на църква, изпитват повече икономически трудности и е по-вероятно да имат 
семейни проблеми, което ги прави по-песимистични и отчаяни от редовно посе-
щаващите църквите. Социологът от Университета във Вирджиния У. Брадфорд 
Уилкокс доказа, че от началото на 70-те години религиозната принадлежност е 
спаднала два пъти повече сред белите американци без колежанско образование в 
сравнение с тези, завършили колеж. Дори белите американци от работническата 
класа, които не посещават редовно църква, са изложени на по-голяма опасност 
от развод, пристрастяване и финансови затруднения. Уилкокс обяснява: „Мнозина 
бели консервативни мъже с протестантски убеждения, които само номинално са 
обвързани с църквите, изпитват проблеми в съвременния свят. Стремежите им 
са обичайни, но на тях често им е трудно да си намерят работа, да се оженят 
и да запазят брака си или по някакъв друг начин да изградят реални и трайни 
връзки в своята общност. Културата и икономиката са обърнали ролите си, 
така че те запазват своите традиционни стремежи, които обаче не могат да 
осъществят в реалността”.

Колкото по-ниско оценяват собствения си живот, толкова по-мрачна става и 
представата им за собствената им страна. Според Института за изследване 
на религиите твърдението, че „американската мечта все още съществува”, е 
подкрепяна с 19 % повече сред белите републиканци, които посещават църква 
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поне веднъж седмично, в сравнение с тези, които рядко или никога не посещават 
религиозни служби.

Но нецърковните консерватори не преминаха в лагера на Тръмп само защото 
той успя да даде израз на тяхното недоволство. Той успя да даде израз и на 
тяхното възмущение. В продължение на десетилетия либералите наричаха хрис-
тиянската десница нетолерантна. Но когато консерваторите се откажат от 
организираната религия, те не стават по-толерантни. Стават нетолерантни 
по различен начин. Изследванията показват, че евангелистите, които не посе-
щават редовно църквите, са по-малко враждебни към гейовете от тези, които 
ги посещават. Само че те са по-враждебни към афроамериканците, латино-
американците и мюсюлманите. Изследване от 2008 г. на Бенджамин Нол от 
Университета на Айова показа, че колкото по-ниска е религиозността сред ка-
толиците, протестантите от традиционните деноминации и евангелистите, 
толкова по-силни стават антиимигрантските настроения. (Вероятно същото 
е валидно и в Европа. В една наскоро защитена магистърска дисертация сту-
дентът Лудвиг Брум от университета в Упсала в Швеция сравни привърженици-
те на крайнодесните „шведски демократи” с хора, гласували за традиционните 
партии. Оказа се, че първите е по-малко вероятно да ходят на църква или да 
принадлежат към друга общностна организация.) 

Как липсата на църковна обвързаност води до нетолерантност? Макар амери-
канските църкви да са силно сегрегирани, възможно е ограничената интеграция, 
която съществува при тях, да насърчава междурасовите връзки. В своята книга 
Религия и политика в САЩ Кенет Д. Уолд и Алисън Калхун-Браун развиват друг 
аргумент: че по-ревностните посетители на църквите са по-склонни от тези, 
които ги посещават рядко, да допуснат предразсъдъците им да бъдат подронени 
от посланието на Църквата за универсална любов. 

Каквато и да е причината, когато културните консерватори отхвърлят организи-
раната религия, те са по-склонни да пренапишат границите на идентичността, 
като започват да пренебрегват значението на морала и религията и да акценти-
рат върху расата и нацията. Тръмп едновременно печели и стимулира тази промяна.

Това се отнася и за алтернативната десница. Известното есе на Майло 
Янопулос и Алум Бокари в „Брайтбарт” „Пътеводител за консерватори към ал-
тернативната десница” споменава 5 пъти „племе”, 7 пъти „раса”, 13 пъти „За-
пад” и „западен” и само веднъж „християнство”. Това не е случайно. Алтерна-
тивната десница е ултраконсерватизмът на секуларната епоха. Водачите му 
харесват термина „християнски свят”, тази старомодна дума за Запада. Но са 
подозрителни към самото християнство, защото то прекрачва границите на 
кръвта и почвата. Като студент един от водачите на алтернативната дес-
ница, Ричард Спенсър, е под силното влияние на Фридрих Ницше, който, както 
е известно, мрази християнството. Основаното от Спенсър списание Радикс 
публикува статии със заглавия като „Защо съм езичник”. А в едно от есетата 
в него се казва, че „критиците на християнството от алтернативната десница 
обикновено го обвиняват в универсализъм”.
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Секуларизмът променя и левицата. През 1990 г. според Института за религи-
озни изследвания малко повече от половината от белите либерали рядко или 
никога не са посещавали църковните служби. Днес този дял възлиза на 73 %. И 
ако необвързаните църковно консерватори подхраниха бунта на Тръмп в Репу-
бликанската партия, нецърковните либерали вдъхновиха бунта на Бърни Сандърс 
срещу Хилари Клинтън: докато Клинтън спечели с 26 % сред белите демократи, 
които посещават религиозни служби поне веднъж седмично, Сандърс спечели с 
13 % сред белите демократи, които рядко посещават църковни служби. 

Сандърс, подобно на Тръмп, привлича секуларните избиратели, защото дава израз 
на тяхното недоволство. Белите демократи, които не са обвързани с организи-
раната религия, е много по-вероятно да нарекат   американската мечта „мит”. 
Разбира се, секуларизмът може да не е първопричината за това недоволство. 
Възможно е загубата на вяра в американската политическа и икономическа сис-
тема да води и до загуба на вяра в организираната религия. Така или иначе, през 
2016 г. най-слабо религиозните бели демократи, както и на най-слабо религи-
озните бели републиканци са тези, които подкрепят кандидатите, обещаващи 
революционна промяна.

Упадъкът на традиционните религиозни авторитети допринася за възхода на 
революционните нагласи и сред черната политика. Макар афроамериканците да 
остават по-религиозни от белите, религиозното отчуждаване се задълбочава и 
в черната общност. Афроамериканците под 30-годишна възраст са три пъти 
по-склонни да не декларират религиозна принадлежност в сравнение с тези над 
50-годишна възраст. Тази промяна е ключова за разбирането на движението „Жи-
вотът на черните има значение”1, протестно движение на поколението на ХХI 
век, чиито активисти често се отнасят скептично към традиционните афроаме-
рикански религиозни лидери. Бритни Купър, която преподава изследвания на феми-
низма и на афроамериканските общности в университета „Рутгърс”, посочва, че 
черната църква „е загубила водещата си роля за това поколение”. Или както Джа-
мал Брайънт, пастор в църква в Балтимор, посочва пред репортера на The Atlantic 
Ема Грийн: „Разликата между движението „Животът на черните има значение” и 
движението за граждански права се състои в това, че първото е извън Църквата”. 

Активистите на движението „Животът на черните има значение” понякога об-
виняват черната църква в сексизъм, хомофобия и примиренчество пред лицето 
на расовата несправедливост. Така например Патрис Кулърс, една от основател-
ките на движението, е израснала като член на „Свидетелите на Йехова”, но се 
отчуждила от тях, защото всички водачи „били мъже”. По същия начин, по който 
някои представители на алтернативната десница загърбват християнството 
заради религиозни традиции, свързани с езическа Европа, Кулърс приема нигерий-
ската религия ифа. Без съмнение мотивацията  е тъкмо обратната на тази на 
алтернативната десница. Кулърс търси духовна основа, която да  помогне да 
се противопостави на белите и на мъжкото превъзходство; докато езичниците 

1  Животът на черните има значение (Black Lives Matter, BLM) е движение на афроамериканците в САЩ, кое-
то се бори срещу расизма и особено срещу полицейското насилие над черните. Б. пр. 
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от алтернативната десница се опитват да ги укрепят. Но тях ги обединява 
търсенето на религии, вкоренени в расовото минало и различни от християн-
ството, което, макар и да е дълбоко свързано с историята на апартейда в Аме-
рика, все пак е установило обща основа, която прекосява расовите линии. 

Критиците настояват, че нежеланието на движението „Животът на черните 
има значение” да се позове на християнското наследство, подкопава възмож-
ността му да спечели на своя страна белите американци. „Движението от 
60-те години… будеше уважение, защото нашите лидери тогава често бяха 
водачи и на черната църква”, написа във „Вашингтон Поуст” Барбара Рейнолдс, 
активист за граждански права и бивш журналист. „За съжаление Църквата и 
духовността не са сред приоритетите на движението „Животът на черните 
има значение”, а етиката на любовта, опрощението и помирението, помогнали 
на лидери като Мартин Лутър Кинг и Нелсън Мандела да надделеят над своите 
потисници, отсъстват от това движение.” Като пример за „силата на духов-
ния подход” тя посочва членовете на семейства на енориаши, убити в църква 
в Чарлстън, които дават прошка на престъпника Дилън Руф, което на свой ред 
направи възможно местните политици да премахнат флага на Конфедерацията 
от Конгреса на щата Южна Каролина. 

Привържениците на движението „Животът на черните има значение” отго-
варят, че не се интересуват дали ще бъдат уважавани от бяла Америка и 
това няма да ги накара нито да говорят за Исус, нито да сложат вратовръзки. 
(Действително не всички и от движението за граждански права са се стремили 
да предизвикат уважение.) Това е разбираемо. Реформаторите се стремят да 
убедят и са готови да простят на онези, които са на власт. Революционерите 
не се интересуват от това. 

Активистите от движението „Животът на черните има значение” могат и да 
имат основание да критикуват Църквата в липса на войнственост. Но когато 
тяхната постхристиянска гледна точка се съчетае с постхристиянската перс-
пектива, която набира сила в средите на Републиканската партия, лесно можем 
да си представим порочния кръг, в който попада американската политика.

В книгата си Здрачът на елитите журналистът Крис Хийс разделя американ-
ската политика между „институционалистите”, които вярват в запазването и 
приспособяването на политическата и икономическата система, и „бунтовници-
те”, които смятат, че тя е изгнила до корен. Изборите през 2016 г. представ-
ляваха забележително изместване на властта от институционалистите към 
бунтовниците. Загубата на работни места в производството направи амери-
канците по-бунтовни. За това спомогнаха и войната в Ирак, финансовата криза, 
както и неспособността на един черен президент да направи така, че полиция-
та да не убива невъоръжени афроамериканци. За това спомогна и отчуждаване-
то от организирана религия.

Може би причината е, че църквите успяват да внушат ценностите на йерархи-
ята, авторитета и традицията. Може би религията изгражда навици и мрежи, 
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които помагат на хората по-лесно да изживяват националните травми и така 
им помага да запазят вярата си, че системата работи. Каквато и да е причи-
ната, секуларизацията не облекчава политическия конфликт. Тя прави американ-
ската политика дори още по-неуправляема и засилва убеждението, че тя е игра 
с нулев резултат. 

От години политическите коментатори мечтаят за заглъхването на войните 
за религиозния морал, започнали през 60-те и 70-те години. Това най-сетне се 
случи. Ала по-яростната, национална и расистка култура, която се появи на ней-
но място, е дори още по-опасна. 

Превод от английски: Момчил Методиев 
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Андрю Съливан (род. 1963) е консервативен американски политически 
коментатор и блогър, вярващ католик. Представеният тук текст е 
публикуван в New York Magazine през декември 2018 г. Публикува се с 
незначителни съкращения.

Андрю Съливан

НОВИТЕ	РЕЛИГИИ	НА	АМЕРИКА

Всеки има религия. Ако си човек, невъзможно е да нямаш религия. Тя е в нашите 
гени и намира израз във всяка култура и във всяка епоха и нашето секуларизи-
рано общество не прави изключение.

Под религия разбирам нещо твърде конкретно: практика, а не теория; начин на 
живот, който носи смисъл; смисъл, който не може да бъде защитен, без да се 
прибегне към някаква трансцендентна ценност, безсмъртна „Истина” или Бог 
(или богове).

Това означава, че дори съвременните атеисти са носители на смекчена форма 
на религия. Отрицанието им на Бог е толкова абсолютно, колкото вярата на 
другите в Бог, това отрицание предполага съществуването на набор от цен-
ности, които да бъдат следвани в живота – някои практикуват всекидневни 
ритуали като медитацията, която е форма на молитва. (Подозирам, че има при-
чина мнозина ярки атеисти, сред които моите приятели Боб Райт и Сам Харис1, 
да са под толкова силното влияние на будизма и да практикуват медитацията 
Випасана. Гениалността на будизма се състои в това, че тя е религия без Бог.)

В своята увлекателна книга Седемте вида атеизъм, публикувана в САЩ през ок-
томври, философът Джон Грей пише: „Религията е опит за откриване на смисъла 
в събитията, а не теория, опитваща се да обясни вселената”. Тя съществува, 
защото ние, хората, сме единственият вид, поне доколкото ни е известно, кои-
то сме еволюирали до степен да съзнаваме, че някой ден в бъдещето ще умрем. 
Този екзистенциален факт изисква да намерим начин да се помирим с него, до-
като сме живи. 

1 Робърт Райт (р. 1957) - американски журналист, автор на статии и книги за наука, история и религия, после-
довател на будизма; Сам Харис (р. 1967) – популярен американски автор, критик на религията и блогър. Б. пр.
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Затова науката не може да замени религията. Науката не може да ни каже 
как да живеем, нито за какво е животът; тя може да предложи хипотези и да 
даде предварителни обяснения, но не и окончателен смисъл. Изкуството може да 
предложи бягство от липсата на смисъл във всекидневието, но възхищението 
пред великото изкуство или музика е акт на изумление и съзерцание и почти 
няма какво да ни каже за морала и живота. 

Друга подобна история. Покойният мой приятел Стивън Хитчънс с известна 
радост ми подари своята книга Бог не е велик, описание на причиненото от ре-
лигията безумие и злини през вековете, която прочетох с огромно удоволствие 
и с която почти напълно се съгласих. Но фактът, че с религията толкова често 
се е злоупотребявало за престъпни цели – от изгаряне на хора на кладите през 
насилието над деца до умишленото катастрофиране на самолети в кули – не ни 
помага да разрешим въпроса дали посланието на тази религия е истина. Напълно 
възможно е да наблюдаваш и описваш абсурдите и злоупотребите на създадени 
от човека институции и ритуали, особено на религиозните, а в същото време 
да прегърнеш и да следваш начин на живот, който тези зли или заблудени хора 
проповядват, но не практикуват. Фанатизмът не е синоним на вярата: той е 
най-лошото проявление на вярата. Това и казах на Стивън: книгата е страхот-
на, но не може да промени разбирането ми за моята или вярата на другите. 
Съжалявам, старче, опитай отново.

Прелъстен от сциентизма, отклонен от материализма, освободен, за разлика 
от хората преди нас, от болестите и ранната смърт, постхристиянският Запад 
вярва в това, което наричаме прогрес – постепенния възход на човечеството 
към разума, мира и благоденствието – като заместител на нашия предишен 
монотеизъм. Създадохме капиталистическа система, която превърна индивиду-
алния егоизъм в колективен актив и ни обсипва със земни блага; възползвахме се 
от науката за нашето собствено здраве и удобство. Дефинираме прогреса като 
умение да направим това материално благоденствие достъпно за повече хора, 
а прогресът е това, което наричаме смисъл. В това отношение Стивън Пинкър2 
е един от най-религиозните автори, на които съм се възхищавал. Вярата му в 
разума е толкова пълна, колкото вярата на един фундаменталист в Бога.

Но нито един от аспектите на този материален прогрес не увлича хората към 
начин на живот отвъд простото задоволяване на желанията и нуждите. И това 
е от значение. Ние сме същества, които търсят смисъл. Грей се спира на опита 
на двама брилянтни неверници, Джон Стюарт Мил и Бъртранд Ръсел, които се 
борят с този проблем. Ето как Мил описва това, което той нарича „Кризата в 
моето съзнание”:

„Имах пред себе си нещо, което истински можеше да се нарече цел на живота: 
да бъда реформатор на света. … То бе достатъчно в продължение на няколко 
години, през които общото подобрение в света и представата ми, че съм един 

2 Стивън Пинкър (р. 1954) е канадско-американски психолог, лингвист, професор в Харвардския универси-
тет; автор на статии и книги в областта на популярната наука. Б. пр.
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от хората, които се борят за този напредък, за да запълни едно интересно и 
вдъхновено съществуване. Ала настъпи ден, в който изпитах нещо като пробуж-
дане от сън… В това състояние на духа си зададох направо въпроса: „Ако си 
представиш, че успееш да осъществиш всичките си цели в живота, ако в този 
конкретен миг успееш да постигнеш всички промени в институциите и мнения-
та, за които се бориш, дали това ще ти донесе истинска радост и щастие?”. 
И едно неумолимо самосъзнание отвърна категорично: „Не!”.

Тогава този архитект на нашия либерален ред, този истински проникновен ум, 
стига до заключението: „Стори ми се, че не е останало нищо, заради което да 
живея”. Нужно му е време, за да се възстанови. 

Ръсел, на свой ред, се отрича от християнството, когато е 18-годишен, поради 
обичайните причини в модерната епоха, но въпросът за окончателния смисъл 
продължава да го измъчва. Един ден посещава болната съпруга на свой колега и 
след това описва какво е почувствал: „Сякаш земята под мен изведнъж се раз-
твори и аз се озовах на друго място. През следващите пет минути през главата 
ми преминаха следните мисли: самотата на човешката душа е непоносима; нищо 
не може да проникне през нея освен най-интензивната любов, проповядвана от 
религиозните учители; а всичко, което не извира от този източник, е вредно или 
най-малкото – безполезно”. 

Подозирам, че повечето мислещи хора достигат до тази концепция за интензив-
ната любов като спасение и утеха, водени от нещо като инстинкт. Тази истина 
се потвърждава и от хора, чиито умове са били отворени по психеделичен път. 
Един ден видях на бронята на една кола стикер със следния надпис: „Милостта 
на любовта е моята религия”. Но трудният въпрос е: защо?

Съвременният свят се стреми да ни предпази от подобни екзистенциални мо-
менти като преживените от Мил и Ръсел. Netflix, климатизацията, сексприложе-
ния, Алекса, Пилатес, Spotify, Twitter... целта на всички тях е да създадат свят, 
в който рядко имаме и секунда, през която да се сблъскаме с окончателния сми-
съл – докато не се случи трагедия, не срещнем смъртта или диагнозата не ни 
попари. За разлика от всички преди нас, изпращаме хората, които са по-близо от 
нас до смъртта в социални домове, за да не ни напомнят всекидневно за нашата 
съдба. И ако притиснете например либералните елити да обяснят в какво точно 
вярват, и се вгледате в това, което вършат най-ревностно, откривате, както 
язвително пише Джон Грей за Мил, че те всъщност имат своя „ортодоксия – вя-
рата в напредъка, непризнатата вяра на хората, които настояват, че нямат 
религия”. 

Но баналността на бога на прогреса, идеята, че най-добрият живот е писането 
на обяснителни надписи за телевизията, което да превърне света в по-добро 
място, никога не успява да задуши жаждата за нещо по-дълбоко. Либерализмът 
е набор от процедури, чийто център е празен, той не изразява истина, още 
по-малко помирение със смъртността. Но най-важното е, че той от дълго време 
е допълван и подкрепян в Америка от една религия, която видимо се различава 
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от политиката, от едно спокойно християнство, уповаващо се, по формулата на 
Исус, на разграничението между Бога и кесаря. Това разграничение е от жизнена 
важност за либерализма, защото, ако крайният смисъл е почерпен от религията, 
няма причина той да бъде търсен в политиката или идеологията или да бъде 
поверяван на един светски водач. Едва когато си уверен в смисъла, може да до-
пуснеш политиката да се превърне просто в набор от процедури. 

И така, какво се случва, когато тази религиозна основа на цялата система бъде 
премахната? Според мен на дневен ред идва нелибералната политика. Необходи-
мостта от смисъл не е изчезнала, но без християнството този копнеж започва 
да търси удовлетворение в политиката. А религиозните импулси, веднъж вко-
ренени и укротени от християнството, намират израз в различни политически 
култове. Тези политически прояви на религията са нови и груби, каквито трябва 
да бъдат всички нови култове. Те не са били изживени, рафинирани и моделирани 
от хилядолетна практика и мисъл. Те еволюират в реално време. И подобно на 
всички импулси на новите култове, изискват тотално и пълно посвещение, за да 
спасят света. 

А сега да се обърнем към нашата политика. Отдясно е култът към Тръмп, един 
демагог, който не може да допусне грешка според неговите поклонници. Отля-
во имаме култа към социалната справедливост, религия, чиито последователи 
демонстрират същата ревност като всеки новороден евангелист. Те запълват 
празнината, заемана преди от християнството, без да притежават нищо от 
мъдростта, културата и самоограничението, носено досега от християнство-
то. 

За мнозина, особено за по-младите, откриването на нов смисъл в един паднал 
свят е много вълнуващо. А идеологията на социалната справедливост прилича 
във всичко на религията. Предлага цялостен разказ: че човешкият живот, общес-
тво и всяка истина трябва да бъдат разглеждани като функция на социалните 
властови структури, в които едни групи са посветили цялото си съществуване 
за потискането на други групи. И предлага набор от практики за съпротива 
и възпиране на това потисничество – от регулиране на работното място и 
полицейщината в класните стаи до възпиране на собствените грехове и дори 
контрол над езика. Езиковите гафове се превръщат в еквивалент на старите 
псувни. Подобно на пуританите, които са зяпвали от изумление, когато някой 
е казвал „дявол да го вземе”, новите вярващи са скандализирани, когато някой 
изрече нещо „проблематично”. Това е друго сходство между зилотите преди и 
сега: липсата на чувство за хумор. 

Така младите поклонници на Голямото събуждане се оказват толкова ревност-
ни, колкото преживелите Великото пробуждане3. Подобно на ранните модерни 
християни, те наказват ереста, като прогонват грешниците от обществото, 
принуждават ги публично да демонстрират своя срам и осигуряват път към из-

3  Препратка към т.нар. Велико пробуждане, изживяно в Англия и САЩ през 30-те и 40-те години на ХVIII век, 
поставило основата на петдесятното движение. Б. пр. 
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куплението чрез публична изповед на греха. Теорията за „социалната справедли-
вост” изисква привилегиите на белите да бъдат осъзнати по изумително схо-
ден начин с признаването на първородния грях. Християнинът се ражда отново, 
активистът се пробужда. Към вярата в човешкия прогрес, който се разгръща в 
историята – което само по себе си е остатък от християнската есхатология – 
тази теория прибавя ленинска редица от герои, които започват революцията 
от нищото. 

Същата динамика на култа може да бъде видяна вдясно. Там мнозина номинално 
изповядват християнство и в същото време всеки ден демонстрират, че са го 
изоставили зад гърба си. Някои живеят в свят, изцяло лишен от смисъл, и тази 
съдба никога не е лека. Най-ясно това се вижда сред хората, заразени от опиа-
тите. Загубили своята религия и уповаващи се на материализма, те разбират, 
че имат много малко вътрешни ресурси, които да им помогнат да продължат 
напред, когато кризата настъпи. Нямат убежище, нямат духовна крепост, от 
която да потърсят нова перспектива, нямат Бог, към когото да се обърнат. В 
тежки мигове мнозина отговарят на загубата на смисъл, като се вцепеняват до 
смърт, погасявайки екзистенциалната болка с още по-силни болкоуспокояващи, 
които накрая убиват болката от самия живот.

Наистина мнозинството евангелисти са сред най-светите и смирени хора. Ня-
кои от тях смело се противопоставят на култа. Но водачите им са превърнали 
християнството в политическа и социална идентичност, а не в жива вяра, под-
крепяни от голяма част от своето паство – зашеметяващите 81 % от тях са 
гласували за Тръмп. Те са трибализирали религията, която Исус изрично е създал 
като антиплеменна. Обърнали са се към идоли – включително и тяхната бого-
хулна вяра в Америка като избрана от Бог страна. Приели са богатството и на-
ционализма като основни блага, въпреки че и двете категорично са отречени от 
Христос. Безразлични са към разрушаването на творението, което вярват, че е 
сътворено от Бог. И тъй като вярата им е лишена от основа, а религиозният 
им импулс е силен, те търсят заместител на религията. Така става възможно 
те ненадейно да станат последователи на култа, наречен Тръмп. Той може да 
е най-малко християнската личност в Америка, но тази личност отговаря на 
религиозните нужди, които вярата на неговите последователи е престанала да 
осигурява. Ужасната истина от последните три години е, че новият призив на 
лидерския култ успява да надмогне избледняващите истини на християнството.

Затова е толкова трудно да се достигне до тях. Затова и нищо казано или 
направено от Тръмп не може да промени тяхното мнение. Не можеш с логични 
аргументи да спориш с една религия – по същата причина не можеш да спориш 
логично и с активистите на социалната справедливост. Интересно е, че под-
крепата за Тръмп е по-голяма сред тези, които не посещават редовно църквите, 
отколкото сред тези, които ги посещават редовно. 

Затова ще сгрешим, ако помислим, че западането на християнството в Америка 
е довело да замирането на религиозността. Последицата е, че религиозните 
импулси намират израз в политически култове. Подобно на почти всички нови 
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култови импулси, те не познават граница между политиката и своята религия. 
И двата култа минимализират важността на индивида в полза на потисната 
група или на нейния водач. 

Така те се превръщат в заплаха за либералната демокрация. Не вярват в пър-
венството на индивида, но вярват, че целта оправдава средствата; не допус-
кат съмнение или размисъл, а религиозната им политика не приема компромиса. 
Според мен те са доказателство до каква степен либералната демокрация е 
зависима от подкрепата на толерантното християнство, за да бъде устойчи-
ва – което е било разбирано и от мнозина от ранните либерали (като Токвил 
например). 

Защото християнството е започнало да защитава индивидуалната съвест сре-
щу колектива, откривайки пътя към индивидуалните права. Именно християн-
ството за пръв път посява религиозната толерантност на Запад. Християн-
ството е единственият монотеизъм, който не търси господство над кесаря, 
защото крайният смисъл за него е по-важен от непосредственото удовлетво-
рение на властта. Тъкмо християнството поражда редица социални движения, 
направили възможно въвличането на повече хора в либералния проект, за да го 
обновят. Върху тези основи се крепи либерализмът, благодарение на тях той е 
устоял. Въпросът, пред който сме изправени днес, е дали една политическа сис-
тема, изградена върху такава религия, може да бъде устойчива, когато вярата 
в тази религия е избледняла. 

Може ли да устои сградата, когато основите ги няма. Съмнявам се. Няма да 
устои. (…)

Момент на истината

Почти никога не плача, докато гледам филми, дори и те да са сълзливи. Случи 
се преди няколко вечери, когато гледах филма „Най-мрачният час”, който следва 
(донякъде) разказа на Джон Лукач за петте дни през май 1940 г., когато Вели-
кобритания се е надвесила над бездната, след като армията  е блокирана във 
Франция, а военновъздушните  сили все още не могат да се мерят с Луфтвафе. 
Тогава мнозина от елита разбират, че единствената възможност е постигане-
то на някакво съгласие с Хитлер, което да го задържи на континента и да опази 
част от империята. В онзи момент политиката на мир според мен е убедител-
на възможност от гледна точка на краткосрочния интерес на Обединеното 
кралство. Както е известно, лорд Халифакс защитава този подход по време на 
критичната среща в кабинета.

Ала нещо в Чърчил се съпротивлява. Във филма има една фактологично нелепа, 
но драматично силна сцена, когато Уинстън изскача от служебния си автомобил 
и слиза в метрото, където отначало пътниците го поздравяват с британска 
учтивост (тогава няма масови селфита), а след това започват да разговорят. 
Чърчил излага причините за мирния план и пита лондончани какво мислят, ако 
се подходи към Хитлер по този начин. „Никога! – възкликват те. – Никога!” По 
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дяволите интересите. Човек като Хитлер трябва да бъде притиснат и победен. 
Измъкването от моралния дълг нарушава чувството им за патриотизъм, разби-
рането им какво означава Великобритания за един свят, задушаван в тиранията. 
Големият символ на този отказ от отстъпление, разбира се, е спасяването на 
войските от Дюнкерк от стотици и стотици обикновени британци в множество 
лодки и кораби, които въпреки въздушното надмощие на нацистите успяват да 
измъкнат „момчетата”, както ги наричат. Това беше утвърждаване на морална-
та цел, победа над прагматичността, и докато гледах Гари Олдман да произнася 
речта на Чърчил пред камарата на общините „Кръв, сълзи и пот”, очите ми се 
изпълниха със сълзи.

Защо преживях този миг толкова интензивно, се запитах аз, когато най-накрая 
пристъпът отмина? Отчасти, разбира се, причината е все още силната ми 
връзка с острова, където съм израснал; отчасти причината е, че харесвам Чър-
чил, с всичките му недостатъци и величие. Но мисля, че главната причина беше 
успехът на британците да скъсат с моралния упадък на външната политика от 
30-те години, убеждението, че под повърхността съществува решителност, за 
която не подозираме, преди да е настъпила екзистенциална криза, и която една 
завладяваща фигура успява да овладее и изрази. 

И разбрах колко дълбоко копнея нещо подобно да се случи и в Америка. Кризата, 
донесена от Тръмп, е толкова дълбока. Той е готов да делегитимира страната и 
целия Запад, успява да извиква най-лошите инстинкти у нас, подхранва страхове, 
вместо да се бори с тях, и е възнаграден за своята поквара с фалшиви идеи, в 
които няма нищо благородно.

Искам отново да повярвам в Америка, в нейната почтеност и свобода, в ней-
ното отрицание на тиранията, което е част от същността . Имам нужда 
от това, което някой беше нарекъл дързост на надеждата. Виждал съм това в 
Америка – в приветствието на имигрантите, заради което ми е толкова трудно 
да наблюдавам как Тръмп откъсва деца на мигранти от техните родители. Тази 
Америка продължава да съществува, си казвам. Тя може да бъде градивна. Но кой, 
чудя се, е нашият Чърчил? И кога ще се появи?

Превод от английски: Момчил Методиев
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Роберт Шпеман 

НЕОБХОДИМИЯТ	ЛЕК

Шпигел: Господин Шпеман, вярвате ли в Бог?

Роберт Шпеман: Да.

Ваша е мисълта, че съществуването на Бог е „една стара мълва, която не 
може да бъде заглушена”. Какво имате предвид, когато казвате Бог?

Спомням си словото в Евангелието, където Исус казва: „Който е видял Мене, 
видял е Отца”. Това означава, че след това си представям Исус – мога да мисля 
Бог, но нямам представа за Бог.

В края на 2018 г. почина Роберт Шпеман, един от големите 
съвременни християнски мислители. В своите произведения гер-
манският философ с лекота свързва вярата и разума. Една от 
най-важните му книги носи заглавието Неумиращата мълва – 
въпросът за Бог и заблудата на модерността. Сред произведе-
нията, създадени от него през последните 60 години и преведени 
на повече от 14 езика, са: Щастие и доброжелателство (1989), 
Личности. За разликата между „нещо” и „някой” (1996), Граници. 
За етическото измерение на действието (2001) и др. Папа Бе-
недикт XVI, който цени неговата ангажираност в обществени-
те дебати по въпроси на ценностите, го кани за свой съветник.
Роберт Шпеман е роден на 5 май 1927 г. в Берлин, следва фило-
софия, романистика и теология в Мюнстер, Мюнхен и Фрибург, 
получава докторска степен през 1952 г. в Мюнстер, хабилитира 
се през 1962 г. по философия и педагогика и преподава до 90-те 

години като редовен професор в Щутгарт, Хайделберг и Мюнхен.
Участва постоянно в обществените дискусии, изразява етичната си позиция срещу 
атомното оръжие и използването на атомната енергия. Той е един от първите еколо-
гично ориентирани философи, изказва се също срещу абортите и евтаназията. Не приз-
нава забрани пред словото, често се цитира неговата мисъл: „Истината не е оригинал-
на, оригинална е заблудата”.
„Не си спомням момент, когато не съм вярвал в Бог – споделя философът. – Това беше 
толкова естествено за мен като въздуха, който дишам. Като дете не размишлявах за 
това, то просто беше. Едва по-късно съзнателно усвоих вярата и през някои въпроси и 
съмнения открих, че има нещо по-разумно от вярата – и то в смисъла на християнската 
и дори на католическата вяра – по-разумното е какво човек може да направи.”
Писателят Мартин Мозебах казва за него: „Роберт Шпеман е сред малцината съвре-
менни философи мислители, за които „истината” е определяща категория. Търсенето 
на истината принадлежеше за него към същностните белези на живота, то беше нещо 
почти инстинктивно”.
Публикуваме интервю на Роберт Шпеман, дадено за сп. Шпигел през 2014 г. 
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Никой не може директно да възприеме Бог. Исус казва още, когато говори 
на обкръжението си за Своя Отец: „но Го не познахте”.

Той обаче допълва: „пък Аз Го зная”. 

Само през Исус ли намираме достъп до истинния Бог? Не принадлежи ли Бог 
на самите християни?

Исус не проповядва друг Бог, а говори другояче за същия Бог. Божията действи-
телност могат да възприемат хора от всички религии. 

Как можем да се уверим, че не сме жертва на илюзии, когато говорим за 
Бог?

В Бог ние мислим два предиката, които в света не са свързани един с друг – аб-
солютно могъщество и абсолютна милост. Затова се казва: бъдете съвършени, 
както е съвършен и небесният ваш Отец. Ние мислим нещо, което е по-голямо 
от нас самите.

Не прозира ли в тази мисъл желанието, човешкият копнеж по един справед-
лив световен владетел? 

Бог действително е краят на мисленето, бидейки същевременно негово изпълва-
не. В него ние можем да мислим немислимото. Вярващият разбира Бог като аб-
солютно разумното, което превъзхожда неговия разум. Атеистът вижда в това 
просто примирение. Не можем да отидем по-нататък, не можем да го обясним. 
Разсъдъкът ни стига предела си, остава разумът – това отличава вярващите 
от невярващите.

Изправени сме пред избор: да вярваме или да капитулираме?

В едно свое стихотворение Готфрид Бен предава като агностик тази възмож-
ност за интелектуално примирение по следния начин: „Често съм се питал и не 
съм намерил отговор / откъде иде нежността и добротата / и до днеска не 
зная, но трябва вече да тръгвам”1. Следователно има ги нежността и добро-
тата, еволюционно не мога да го обясня в достатъчна степен, ала те са тук и 
трябва да се примиря с тази загадка. 

Бог решава загадката. Пропастта между вярващи и невярващи е непреодо-
лима, а в същото време диалогът между религиите остава винаги възмо-
жен?

Ако разбирането за Бога има някакво значение, ако нещо му съответства в ре-
алността, то тогава последователите на авраамическите религии, евреи, хрис-
тияни и мюсюлмани, мислят един и същи Бог. Класическите европейски философи 

1  Г. Бен, Срещал съм хора, превод от немски Венцеслав Константинов.
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впрочем също. Има обаче смисъл да се спори върху това как трябва да се говори 
за Него, за да се говори правилно.

Това е довело в историята до ужасни религиозни войни. Не са ли нашите 
образи на Бога само една проекция на нашия дух? Бог наша идея ли е, или 
ние сме Негова?

Това, което казвате тук, е тъкмо аргумент за вярата в Бог. Щом ние мислим, 
че нещо би могло да е само проекция на нашето мислене – не е ли и това една 
проекция? Фридрих Ницше го е прозрял съвсем ясно. Той в края на краищата е 
бил атеист, ала е казал, че неверието е абсолютна катастрофа, крушение на 
мисълта. Светът бива захвърлен в нищото. Просвещението отменя самото 
себе си, когато отрича Бог, защото тогава отрича своята собствена предпос-
тавка, а именно, че има нещо като истина.

Как така истината предполага Бог?

Иначе ще има единствено множество гледни точки към действителността. Ис-
тината на цялото се нуждае от Божията гледна точка. Аз не мога да повярвам, 
че наистина съществува нещо само по себе си, което аз само съм проецирал. 
Ако всичко е проекция, то аз се намирам пред края. 

Приближава ли се нашата секуларна епоха до този край?

Ние силно се приближаваме до него. Релативизмът, който днес е предпостав-
ка за политическата коректност, сигнализира за отказ от истината. Самото 
изискване за истина вече е политически некоректно, защото се смята, че не 
признава равноправието на другия. Така обаче и толерантността се лишава от 
значение, защото тя трябва да има основание, което може да се състои единст-
вено в уважение към достойнството на другия. Част от това е да му се признае 
способността да стигне до истината. Ненамесата в дебата не е никаква толе-
рантност – равнодушието пред мнението на другия означава, че не го приемаш 
сериозно. Тогава дискурсът изчезва. Мишел Фуко, който също изобщо не вярва в 
истината, вижда в дискурса само битка за власт с други средства. Вече не ста-
вало дума за това да се търси истината, защото нея изобщо я няма, а за това 
да се заявиш и наложиш. Ала мисленето не може да се откаже от истината, без 
да се самоунищожи. 

Може ли човекът, като духовно същество, да прави нещо друго, освен да 
търси последното основание?

В саморефлективността на своя дух той има възможността да наблюдава сам 
себе си и да се учудва на собственото си съществуване, както и на различните 
възможности на живота. От друга страна, ние мислим Бог като абсолютното 
могъщество, абсолютната действителност, абсолютния смисъл. Ако допуснем 
да е валиден само частичен смисъл – се изправяме пред опасност, защото отва-
ряме вратата пред онзи релативизъм, който накрая разрушава всичко.
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Само в Бог ли изпитваме безусловността на истинното и доброто? Не 
може ли доброто да съществува и автономно?

Разумният морал е полезен в плана на еволюционното съхранение, ала полезнос-
тта не е неговият последен критерий. Безусловността на доброто се проявява 
тъкмо когато полезността отпадне. Гласът на съвестта се обажда, когато 
моралът и интересът, доброто и себичността влязат в конфликт. 

В своя религиозен атеизъм Дуоркин2 не оспорва, че доброто, истинното и 
красивото наистина съществуват. Той вярва в независимостта на ценнос-
тите. Следователно доброто не е добро само защото Бог го иска. То съ-
ществува само по себе си. Бог го иска, защото е добро. 

Тук няма противоречие. Дуоркиновата религия без Бог изисква от моята вяра по-
вече, отколкото всяко християнско и библейско Откровение. Аз се питам: какви 
са тези ценности, които съществуват независимо? Как може един атеист да 
отстоява абсолютността на ценностите? Ценностите не могат да съществу-
ват безотносително, те предполагат личности. Да ги мислим автономно изоб-
що не е възможно в рационален план. Без дух няма истина и няма ценности. Ар-
гументите на Дуоркин срещу релативизма за мен са аргументи в полза на Бог. 

Остава ли в края на краищата скокът от човека към Бога необясним?

Същност, чието битие следва непосредствено от смисъла, не може да е несъ-
ществуваща за хората. Те обичат да назовават една проекция или едно желание. 
Ала там, където умът стига до своите предели, съществува легитимното же-
лание – нека да е така. Често се възразява, че вярата в Бог е детска вяра. По 
тази причина тя не бива да е лъжлива. Тя се корени в едно изначално доверие.

Неразривно ли е свързана мисълта за Бог с размисъла за човешкото съ-
ществуване?

В мисълта за Бог се вливат противоречиви чувства: Той е адресат на нашата 
благодарност, ала и на нашите жалби като човешки твари. Затова мога да въз-
роптая пред Него, че нещата са такива, каквито са. Невярващият приема света 
и капитулира пред безсмислието. Вярващият запазва вярата в смислеността на 
битието – и заедно с това възможността за утопия.

Вяра, любов, надежда – понеже човек се нуждае от безусловното, той го 
намира в Бога. Тогава може би се появява въпросът дали Бог съществува?

Това безусловно е нещо, което не произхожда от нас. Дори и науката почива на 
вяра. Този, който е изгубил вярата в смисъла, той е свършен. Първата форма на 
Божието Откровение е разумът. Тома от Аквино е написал някога, че Бог не е 

2  Роналд Дуоркин (1931–2013), един от водещите теоретици в областта на политическата и моралната 
философия. На български са издадени книгите му Да се отнасяме към правата сериозно и Възможна ли е 
демокрацията тук? (КХ – Критика и хуманизъм). Б. пр.
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дал на човека нищо, което да не е валидно за човека и без Божията повеля. Ала 
Бог прави добро на човека, той е лекът, от който се нуждаем, ние трябва да го 
приемем.

Провалят ли се църквите и християнството в тази мисия днес, в нашата 
секуларна епоха с нейното растящо неверие?

Допустимо е да мислим, че църквите ще се свият до размерите на секти и за 
повечето хора вярата ще изглежда само като една прищявка. Ала този провал 
на християнството няма да е негово опровержение. 

Превод от немски: Людмила Димова 
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Калина Петкова е доктор по археология, завършила е СУ „Св. Климент Охрид-
ски”, Исторически факултет, катедра „Археология”. Занимава се с антично 
изкуство, основните  интереси са в областта на теракотената пластика, 
бронзовите статуетки и монументалната скулптура от предримския пери-
од. Работи в Националната галерия от 2015 г. като уредник на колекцията 
„Българска скулптура”. От 2016 г. е главен уредник в отдел „Опазване и ре-
гистрация на колекциите”, направление „Българско изкуство”. Куратор на 
изложбата „Скулптура” на Крум Дамянов.

Калина Петкова 

КРУМ	ДАМЯНОВ	–	ФОРМИ	И	

ВНУШЕНИЯ

В изложбата си „Скулптура” в атриума на Националната галерия Крум Дамянов 
представя три композиции: „Матей 27:24”, „Триединство” и „Свети Седмочисле-
ници”, както и две статуарни групи – „Скорпиони – 1” и „Скорпиони – 2”. Излож-
бата може да бъде видяна до 17 март 2019 г. 

Крум Дамянов – създателят на пластики и форми, притегателни с онова, което 
не е очевидно, с това, за което словото не стига. Крум Дамянов – скулптор с 
разпознаваем личен стил и установена позиция. Неговите произведения подчиня-
ват формата и пространството извън границите на общоприетите художест-
вени похвати, а авторът им търси цялостната завършеност чрез способа на 
противоречието.

Макар и различни по своя характер, всички негови творби1 носят една обща 
черта, а именно способността на Крум Дамянов да разрушава традиционните 
иконографски модели, а с парчетата да създава нови, при които всеки детайл 
е осмислен и придава завършеност на работата. Ето защо произведенията му 
са различни от всеки ъгъл и с всеки поглед зрителят ги преоткрива отново 
и отново. Може би за това е „виновна” овладяната до съвършенство игра със 
светлината. Тя – проникваща през ажурния декоративен мотив, елемент, съпът-
стващ всяко едно от представените произведения, води до избухването в един 

1  Произведенията в изложбата „Скулптура” са изработени от патиниран месинг и алуминий. Композицията 
„Матей 27:24” е участвала в изложбата „Пазителите” в палацо Misericordia di Venezia, Венеция. Останалите 
произведения са нови и именно в тази изложба се показват за първи път пред българската публика.
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или поглъщането на друг елемент от скулптурата, носейки усещането за дина-
мика. И именно там, в сянката, са прикрити и опозициите тъмно–светло, то-
пло–студено, видимо–невидимо. Освободени, те изострят сетивата ни за онази 
естетическа възприемчивост, която авторът е подчинил в материята. Чувство, 
особено осезаемо при борбата между скорпионите („Скорпиони”). Те са толкова 
имагинерни, че засилват възприятията, подчертават напрежението и очакване-
то за унищожение и победа. Така пътят от натурализма към абстрактното е 
път през овладяно и опитомено пространство – дълъг и понякога самотен, но 
никога скучен. 

При Крум Дамянов преходът между стиловете никога не е плавен. Той се случва 
рязко, като счупване. Цялото е разрушено и предадено на публиката. Авторът 
използва стиловете като пастиши, подрежда ги според намеренията си и „счуп-
ването” допринася за неговия модернистичен изказ и за характерния му почерк. 
В последния няма единство, а тревожно прекъсване, драматично очакване, наг-
нетяване, бурно вътрешно развитие. Стиловете не преливат един в друг, а са 
само един до друг, съпоставени и рязко смесващи се.

Особено осезаемо това се долавя в присъствието на композицията „Св. Сед-
мочисленици”. Воините на словото носят в себе си духа на лапидарност и дос-
толепие, съчетавайки в себе си различни стилове и похвати. Първият е „неови-
зантийски” стил, който може да бъде видян в позите и атрибутите, повтарящи 
иконографските схеми, познати още от времето на Средновековието. Но този 
традиционализъм е преодолян от втория похват. Това е модернистичният изказ 
на скулптора, изразен в като че ли недовършените ръце и тяхната фактура, 
както и в отделни части на дрехите и свитъците. Той е изразен и в геометрич-
ната определеност на драпериите, в резониращия контраст на детайлите и 
техния маниер. Това са силни, агресивни акорди, които допринасят за мащаба 
на художествения изказ и за същността на скулптурната композиция. Друг пох-

Крум Дамянов, снимка: Ани Петрова
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ват е не-скулптурният, плоскостният, ажурно-металният. Библията тук не е 
украсеното със скъпоценни камъни и злато сакрално Писание, а остро като меч, 
изсечено във всеки детайл, създаващо алегория с най-силното оръжие и едно-
временно с това броня срещу враговете. И не на последно място са лицата. 
Те са много одухотворени, дори в отделни случаи като че ли в транс, но винаги 
благородни и със съзнанието за святото дело.

Композицията „Св. Седмочисленици” трябва да се разглежда и като групов порт-
рет, и като отделна фигура, както и всяка фигура в отделните  части. Това е 
принципът на симфонията, изсвирена от отделните групи музиканти, от всеки 
изпълнител поотделно и от пръстите и инструмента. Диригентът е акад. Крум 
Дамянов. Въпреки че формално те си приличат, това са воини на една малка 
армия, всеки аргументиран до крайност и суров като излъчване – като мъченик, 
като боец от Средновековието, с византийски, но и с готически елементи чак 
до модернистична духовност. При изображенията има много деформации и много 
контрасти, включително с играта на светлината и мрака, които създават това 
впечатление.

И за да се допълни цялостната картина на експозицията, се включват и наблю-
дателите . Това са библейските сюжети на умножения Пилат („Матей 27:24”) 
и самоироничният дори в заглавието си троен автопортрет на Крум Дамянов 
(„Триединство”). Тук поантата е в жестовете. Те допълват цялостната компо-
зиция и показват всичко – и копнежите, и преодоляното чувство на трудност, и 
алегориите, и метафорите, и емоциите, че дори и безразличието. Естетиката 
на скулптурните произведения на Крум Дамянов ни учи да търсим постоянно, да 
експериментираме, за да намерим предела на възможностите на нашето възпри-
ятие. Че и отвъд него…


