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Църквата и последните неща

ЗЛатина Каравълчева

Отрицателни величини

В математиката има понятие отрицателни величини – използва се за онези 
стойности, които започват зад нулата и имат свой собствен безкраен път на 
развитие. Имам усещането, че и православните християни в България стигнахме 
до тази абсолютна граница в живота си като общност, зад която ще заживеем 
в едно огледално измерение на истинските духовни стойности, заради които 
съществува Църквата. Не е ли твърде песимистично това твърдение на фона 
на все по-активното медийно присъствие на българската църква, наченките на 
участие в обществения диалог, увеличаващия се брой на православни сдружения 
и инициативи, все повечето млади хора в храмовете, респективно в редовете на 
българското свещенство? Да не говорим за неизброимите параклиси и храмове, 
накацали по хълмчета и бразди, за които ежедневно четем във вестниците. И 
в крайна сметка, не удържа ли българското православие голямата си победа, 
като сложи край на разкола, тази имитация на Църквата, през 2004 г.? Не е ли 
по-градивно да бъдем реалисти вместо песимисти и да гледаме позитивното, 
“добрата новина”, която е същността на Църквата? 

Златина Каравълчева e родена през 
1971 г. в София. Завършва история в 
СУ ”Св. Климент Охридски”, специал-
ност “Византийска история”. Специ-
ализира “Византинистика” в Атинския 
университет ”Каподистрия”. Работи-
ла в Църковен вестник. Занимава се 
с църковна история, православна пуб-
лицистика, преводи, книгоиздаване. В 
момента работи към мисионерската 
просветна програма на Church mission 
society в Батуми, Грузия. 
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Не мисля, че “добрата новина” е същността на Църквата. Нещо повече – превръ-
щането на “добрата новина” в главен носител на положителното съдържание на 
Църквата измества погледите от онази “Добра новина”, която Христос ни съоб-
щи. Само привидно няма противоречие между двете, но всъщност става дума за 
глад и жажда за различни неща. В първия случай жадуваме за едно триумфиращо 
и радващо се на обществена почит християнство и наивно считаме, че положи-
телните послания към обществото ще изградят добър имидж на Църквата. Той 
пък ще породи симпатии, а те ще накарат хората да приемат Христос. Сигурно 
ще има и такива хора, но те ще влязат в Църквата със същите очаквания, с 
които биха станали членове на Българския червен кръст например или на Ор-
дена на Майка Тереза. Съответно и животът им като християни ще се движи 
по хоризонталната плоскост на благотворителността и “добрите дела” и до 
тайната на Църквата душите им едва ще се докосват. 

Ако се вгледаме непредубедено, със свеж поглед в Евангелието, ще видим, че 
едва ли има нещо по-чуждо на Христос от търсенето на “положителен имидж”. 
Ако Христос го бе считал за необходим аванпост за Своята мисия, то Той щеше 
да избере средата на неговите носители по онова време – а именно на царете, 
книжниците и фарисеите (които тогава съвсем не са имали такъв негативен 
облик, както ги виждаме днес). Вместо това обаче Той избира недалновидно да 
живее против течението на общопризнатото и сякаш всячески се стреми да 
разрушава добрия имидж за Себе Си. Защо? Нали ако беше избрал за Себе Си по-
приемлива човешка участ, целият избран еврейски народ щеше да познае в Него 
очаквания Месия, да повярва в Него и след това лека-полека Той щеше да промени 
сърцата им и да ги направи добри християни. Защо вместо този разумен избор 
Христос избира образа на нищия, “сина на дърводелеца”, пък и проповедта Му 
била една такава дръзка и обидна за уважаваните хора, а и каламбури с Божия 
закон си правел, сякаш нарочно да настрои евреите срещу Себе Си... 

Защото Христос искал хората да стигнат до Него по друг път, а не през лъс-
кавата врата на безупречния и лесно смилаем имидж, която може да бъде вход 
към преуспяваща рекламна агенция, но не и към Царството Божие. “Моя мир ви 
давам – казва Христос на хората. – Аз ви давам не както светът ви дава, с него 
няма да се смущава, нито ще се плаши сърцето ви.” (вж. Йоан 14:27) 

Предпоставка за придобиването на този мир, с който започва истинското ду-
ховно развитие, е една дълбока вътрешна криза, която Христос всячески се 
стремял да провокира у слушателите Си. Тази криза идвала с рухването на 
авторитетите и безспорните ценности и загубата на равновесието, което те 
осигуряват. Сякаш Христос се стремял да остави последователите Си буквално 
във въздуха, без почва под краката им, и тогава в търсене на здравата основа, 
да започнат да строят своя нов духовен дом на непоколебимата скала на Божи-
ята правда. “Не се налива ново вино в стари мехове, защото така и виното ще 
се развали, и меховете ще се скъсат” – звучал гласът Му. (вж. Матея 9:17) 

Затова Христос говорел с притчи, които по необясним начин засядали на гърло-
то на слушащите Го и те не намирали покой, докато не “вградят” посланието 
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им в своя мироглед. Затова Христос изпитвал любовта им към истината с думи 
като: “Който не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, не може да 
бъде Мой ученик” (вж. Лука, 14:26) – кощунствени за народ, векове възпитаван в 
Божията заповед за почит към родителите. 

Не всички обаче имали сили да издържат болката от празнотата, която рухва-
нето на старите ценности предизвиква у човека. А значи не всички преживели 
катарзис и не всички усетили Благодатта, която по несравним начин се из-
ливала от Христос и обгръщала сърцата на последователите Му, правейки ги 
съпричастни на една тайна, абсолютно недостъпна за останалите. Но в тази 
Тайна било очарованието на Христос и Неговите думи. Тя показвала на хората, 
че Той бил не просто “синът на дърводелеца”, а Някой Друг, когото те още не 
познавали, но в Когото вече били влюбени и без Когото животът им бил вече не-
възможен. Това очарование привличало хората към абсурдното, нелогично учение 
за въплътения, умрелия и възкръснал Бог, Който ни нарече Свои приятели. Това 
очарование търси и до днес всеки човек от Църквата, очаква го интуитивно, без 
богословска яснота за смисъла му, търси да чуе онези “думи за вечен живот”, 
“думи със сила”, на които човешкото сърце няма как да противостои, защото 
те му напомнят за забравения говор в Едемската градина. Това е жаждата за 
изгубения Рай. 

Скоро, във връзка с последните църковни скандали, една журналистка писа: “Ако 
духовните ни ръководители бъдат попитани дали чувстват вина за това, че на-
пълно лишиха Църквата от онова духовно обаяние, което очакваха от нея хората 
в началото на прехода, то те ще отговорят отрицателно.” Едва ли има по-
страшна отсъда за една жива Христова църква – че се е лишила от обаянието 
– белег за животворенето на Светия Дух в нея. Българската църква преживява 
в момента период, близък до критичния минимум на изискване за жива Църква. 
Дали кризата ще прерасне в катарзис, който ще изпълни църковното ни прос-
транство с духовен кислород, или ще преминем критичната нулева точка и ще 
заживеем в огледалния свят на илюзиите, зависи преди всичко от дълбочината 
и радикалността на нашите глад и жажда за Христос. 

Има и още нещо, което отличава настоящия момент от предходни критични 
периоди и което ни поставя в една нова и затова непредвидима ситуация. Нейно 
мото могат да бъдат евангелските думи, които Христос казва за учениците Си: 
“Истина ви казвам, ако те замлъкнат, камъните ще завикат” (Лука, 19:40). 

Погледът на външните

Скоро слушах интервю, в което водещият каза на своя църковен събеседник: 
“Аз не знам нищо за Църквата и за религията. Затова въпросите ми ще бъдат 
максимално точни.” Думите му първо ме поразиха с парадоксалността си, а 
после – с пределната си простота и яснота. Замислих се как е възможно невяр-
ващите в Живия Бог хора да имат по-трезв поглед за процесите в Църквата, 
отколкото тези, които Св. Дух търпеливо, в продължение на години води към 
изчистване на съзнанието, просветление, а значи и към развиването на по-ясни 
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критерии за света и живота. Вместо яснота на мисълта, смело посочване на 
проблемите, отговорно заставане зад изричането им, а следователно и ангажи-
ране в разрешаването им, редовият участник в църковния живот се сблъсква с 
една тотална безотговорност и... страх. Едва ли има нещо по-парадоксално от 
страхлив християнин. В това отношение нашето време е пълният антипод на 
епохата на мъчениците. 

Няма защо да се лъжем, в нашата Църква днес се е настанил духът на конфор-
мизма, човекоугодничеството, един посредствен дух, който не ражда герои. Кол-
кото е вярно, че рибата се вмирисва откъм главата, също толкова вярно е, че 
всеки народ заслужава управниците си. С други думи, такива християни – такива 
епископи могат да излъчат. Те пък се превръщат в модел за подражание на сво-
ите свещеници, защото известно е, че колкото по-незрял духовно е един народ, 
толкова повече подражава на ръководителите си. Безотговорен (или както е 
по църковному “отговорен само пред Бога”) и криещ се от проблемите владика 
“ражда духовно” уплашени и потиснати свещеници, чиято единствена цел с те-
чение на времето става да угодят на епископа си. Сами не усещат колко далеч в 
житейските им приоритети остава угаждането на Христос. Свещениците пък 
предават от тази квас на духовните си чеда, у които Бог ги е призвал да разви-
ят чувство за духовна отговорност, способност смело да изричат “да, да” или 
“не, не” пред лицето на всяка житейска ситуация, изискваща самоопределяне. 
За да стигнем до първото стъпало на духовния живот – честното разпознаване 
в себе си на първичните духовни проблеми и поемането пред Бога на отговорно 
желание те да бъдат разрешени. Страхливият християнин е обречен никога да 
не познае себе си, тоест обречен е да остане вовеки на това първо стъпало на 
духовния живот, да го наречем образно – в “забавачницата” на Православието. 
Тогава за каква духовна трезвост може да мечтаем и за какъв по-мъдър поглед 
от невярващите наши сънародници може да претендираме, след като дори в 
собствения си дом не сме хазяи. 

Вместо евангелската радикалност и откритост Църквата ни усвои една особе-
на идеология, която бе успешно наречена в общественото пространство “иде-
ология на мълчанието”. Нейната роля бе да придаде църковен вид на страхли-
востта и безотговорността, тоест да ги бетонира в непоклатимия авторитет 
на християнските добродетели. Какви са основните черти на тази идеология на 
мълчанието? 

Първата аксиома е, че за проблемите в Църквата не се говори публично, за да не 
се съблазнят хората и да не се похули Христос. Затова те се трупат под юрга-
на, събират прах по кьошетата на непроветрения ни църковен дом, придобиват 
застрашителни размери, хранейки се от чувството за безнаказаност, тровят 
въздуха със смрадливите си изпарения. И това не е метафора. Всички християни 
дишаме този въздух, той изпълва гърдите ни. В началото малко кашляме, чувст-
ваме се неприятно, но после свикваме и започва да не ни прави впечатление. И 
тогава всеки дори плах опит да се открехне някой прозорец, за да влезе чист 
въздух, ни хвърля в апокалиптичен ужас. Ако се заинтересуваме от въпроса защо 
се чувстваме така зле от назоваването на неправдата и успеем да хвърлим 
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поглед малко по-далеч от носа си, много лесно ще разберем отговора – защото 
съвестта ни е ранена, станали сме съучастници в греха с това, че той е прес-
танал да предизвиква у нас нетърпимост и отвращение. С други думи – станали 
сме страхливци. 

Верен е Бог и няма да остави Своята Църква до края на времената. Но когато 
Неговите люде са станали по-комплексирани, по-объркани, по-уплашени от свет-
ските хора, то тогава Той се вижда принуден да накара и камъните да прогово-
рят и да изрекат очевидното – че бялото е бяло, а черното – черно. 

Това се случи през изминалите две-три години в съседна Гърция, която бе раз-
търсена от грандиозни църковни скандали, белезите от които Гръцката църква 
ще носи много дълго. След като местната Църква в лицето на клира си не 
намери сили да отстрани от себе си неправдата, а търпеше онова, “за което 
е срамно дори да се говори”, в пълно противоречие със съветите на апостол 
Павел... то очевидното безсрамие разкриха журналистите. Сметки с милиони 
евро в чуждестранни банки на името на митрополита на Атика Пантелеймон, 
скандални видео репортажи от стриптийз барове с участието на висши духов-
ници, гнусни хомосексуални скандали – всичко това заливаше гръцката телевизия 
и вестници ежедневно. 

Бог сурово наказа изневеряващите на Неговата истина и поругаващите се с 
Неговите обещания, като ги направи за посмешище. В Гърция бяха отстранени 
няколко митрополити, бяха предадени на прокуратурата няколко висши духов-
ни лица, промени се съдебното църковно законодателство, с една дума тече 
процес на “възстановяване здравето на Църквата”, както го наричат самите 
гърци. Но остава неприятният вкус в устата, че всичко това се случи, понеже 
бе разкрито от журналисти, тоест под обществен натиск. А ако прожекто-
рът на медиите не се бе насочил към тези гнусотии?... Атинският архиепископ 
Христодул се извини на гръцкия народ, че е “търпял известни нему неща и не е 
реагирал достатъчно твърдо”. Сега общественото внимание е насочено неот-
клонно, като “външен страж”, към живота на Църквата, а Св. синод дава пери-
одични отчети пред обществото докъде е стигнал процесът по “оздравлението 
на Църквата”... 

В търсене на загубеното очарование

Ако стагнацията е характерна за гръцката църква, която е образец за оста-
налите поместни църкви, то какво да кажем за нашето състояние? Липсата на 
диалог в българската църква наистина е главният симптом на заболяването. 
След като самите православни не сме в състояние да го започнем, за да назовем 
проблемите с истинските им имена, Бог се вижда принуден да направи това чрез 
“външните”, чрез езичниците, както неведнъж е правил с избрания народ на Изра-
ел през старозаветната епоха и с християните в епохата на Новия завет. Това 
обаче е по-лошият и болезнен вариант, защото християните ще трябва не само 
да приемем нелицеприятни истини за своя вътрешно-църковен живот, но и да ги 
чуем от хора, които не обичат Църквата. Хора, които ще говорят без любов. 
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Смея да твърдя, че българската църква е пред прага на подобно явление. Широ-
кият обществен резонанс на скандалите с архонтските подвизи на Старозагор-
ския митрополит Галактион и бизнес успехите на Варненския митрополит Кирил 
са първото свидетелство за събудилия се интерес на светската журналистика, 
като еманация на интереса на обществото, към вътрешния живот на Църквата 
ни – тази област-табу за неверните, където досега като в светая светих се 
движеха само тясна клика висши духовници и техни приближени. А останалите 
християни облекчаваха съвестта си с коментари на маса, между двете поредни 
глътки кафе. 

Сцените са наистина толкова нелицеприятни, толкова унизителни и болезнени 
за душата на всеки обичащ Църквата християнин – митрополити и мутри, рамо 
до рамо по трапези, храмове и стадиони, циркаджийски спектакли с църковен 
декор, груби и агресивни духовници, които дори когато искат, не са в състояние 
да изкажат гладко мисълта си... Няма как да не си зададем въпроса: заслужава ли 
си? Не е ли по-добре да си спестим опозоряването, да се покрием, снишим или да 
се бетонираме в сплотен отпор срещу “враговете на Христа”? Ами ние просто 
нямаме вече избор – или по-точно казано, сами направихме този избор. Както 
казва руската поговорка: “Не влезе в храма през вратата, а на бика на рогата.” 
От друга страна, няма друг път за оздравяване на църковния ни живот – нито 
пари от еврофондове ще помогнат, нито църковни юпита, нито стратегии и 
визии за развитието на православната мисия, нито благотворителни програми. 
Всичко това ще остане ялово, докато не открехнем прозорец, откъдето да се 
промъкне Светият Дух. Докато съвестта ни е блокирана от неизречени истини, 
от пожертвани братя в Христа, в чиято защита не сме издигнали глас, докато 
страхът от човеци е главният белег на християнското ни битие, ние обрича-
ме Светия Дух на бездействие. И колкото и да иска, колкото и верен да е Бог 
и неизменно присъстващ в Своята Църква, Той не може насила да о-духотвори 
никого. Защото с това си състояние свидетелстваме само за едно – в този 
си живот имаме по-важни от Христос неща за правене. Неусетно повтаряме 
евангелската ситуация с поканените на брачния пир и казваме: “Аз имам ниви 
да ора, реколта да прибирам, кариера да правя, епископ да стана, Църквата да 
оправям, не ми е до Теб сега, Господи!” (вж. Матей, 22:2–6) А знаем, че Христос 
не е натрапник и няма да насилва залостени отвътре врати. 

Освен нелицеприятна, битката (защото наистина става дума за битка, и то за 
битка с исполин) ще вземе и много жертви – ще има съблазнени и отблъснати 
от Църквата. И вината за тях ще бъде наша, на всеки православен лична, за-
щото с апатията си и нелюбовта си към Христос, със своите малки предател-
ства, сме докарали нещата дотам, Бог да ни счита за ненужен материал и да 
търси за Своята правда хора сред “езичниците”. Ще има и много несправедливо 
пострадали от твърдия “църковен” отпор, който ще окажат извадените от 
безметежието на своята безотговорност. А отпорът ще бъде по архонтски 
твърд, напълно в духа на крилатата фраза на архонт Слави Бинев: “Ако ти уда-
рят едната буза, извади дебелия край.” 

И тримата български висши духовници, станали през последните месеци обект 
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на медийното внимание – Варненският Кирил, Старозагорският Галактион и но-
вопросиялият Пловдивски Николай, демонстрираха пълно единодушие по въпроса 
за “неприкосновеността на епископа”. Наслушахме се на такива чужди на Пра-
вославието твърдения, че епископа никой не може да го съди, че никой не може да 
му иска сметка, че той отговаря само пред Бога. Общественото недоволство 
от една или друга постъпка моментално се оценява или като груб журналис-
тически произвол (дори подсъден), или като “вмешателство на държавата в 
делата на Църквата”. Тъжно е да гледаш човек, в когото искаш да виждаш своя 
пастир, да подскача като ужилен при най-малкото изпитание за честолюбието 
му, в ситуации, когато дори собственото ти невръстно дете реагира по-зряло. 
Незрялостта на нашия епископат го превръща в най-удобна пионка в ръцете на 
различни финансови, политически и други, нямащи нищо общо с Христос, кръгове, 
за да манипулират църковния ни живот, вторачени най-вече в легендарните цър-
ковни имоти. Прави се опит тази власт над живота на Църквата да бъде дори 
“църковно легализирана”, както личи от документите по т. нар. “въвеждане в 
архонтство”, които неотдавна станаха публично достояние. Там дословно се 
казва, че “седемте велики архонта управляват делата на Църквата”. Създате-
лите на документа явно са отразили реални процеси в църковната ни действи-
телност, които те добре познават.

Жертвите на засегнатите църковни (и главно мутренски) интереси сигурно ще 
преживеят своята лична трагедия, някои ще се чувстват предадени, други пък 
разколебани в силата на правдата... За всички тези достойни християни, които 
ще намерят смелост да говорят с “да, да” или “не, не” като пред лицето на 
Христос, съм уверена, че Господ ще избере по-добрата участ, като им даде да 
вдишат от непознатия за останалите и непожертвали нищо свое кислород на 
Светия Дух. Не съм оптимист за крайния развой на “битката с архонтите” у 
нас. Но че тя ще даде и благ плод за нашата Църква – в това също не се съм-
нявам. 

Липсата на живо църковно съзнание на Божия народ, на богословска култура 
на българските християни наистина култивира безнаказаност в църковните ни 
среди и най-вече във висшите духовнически кръгове. А безнаказаността пораж-
да у бездуховния човек агресия и въобще сваля пред него всички прегради, с 
които обществото като човешки продукт укротява необуздания човешки его-
изъм. Никой в светското общество не може да си позволи лукса да живее извън 
тези външно наложени му ограничения. Но в църковното общество – може. Под 
предлог, че християните са по-духовни и сами себе си ограничават, българските 
митрополити живеят със съзнанието, че са до края на дните си венчани със 
своите епархии и няма грях, постъпка или излагане, които могат да променят 
нещо. Действителността досега показва, че не бъркат. Духовният стандарт, 
който налагат в епархиите си, носи същите авторитарни белези на безотговор-
ност към себе си и към ближните си, като в пълна сила се разкрива действието 
на психологическия закон, според който жертвите на агресия стават при първа 
възможност агресори спрямо по-низшите в обществената или църковна йерар-
хична стълбица. 
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Йерарсите, които не са забравили окончателно защо са станали епископи, с те-
чение на времето пък са придобили т. нар. в църковните среди “митрополитски 
синдром”. Най-общо казано, той се изразява в предпочитание да се запази блуд-
кавото и неприятно статукво на отношенията между самите висши клирици, 
вместо да се избере рискът от непознатите, макар и положителни промени, 
които биха могли да предизвикат ефекта на доминото. Притихването на Св. 
синод по случая с митрополит Галактион, който искрено възмути мнозинството 
митрополити, и решението да се “оставят нещата да утихнат”, вместо да се 
изреже болното място, показва как действа този синдром. 

Дали предстоящото отваряне на досиетата на клира ще промени нещо, може 
само да се гадае. Лично аз се съмнявам, че у нас ще се отприщи процес на 
лустрация по подобие на този в Полша, Чехия и други главно католически пост-
комунистически държави. Годините на демократичния преход у нас показаха, че 
манталитетът на българина по отношение на доносничеството се различава 
от този на останалите бивши комунистически народи. Външни наблюдатели 
(отново външни, sic!) справедливо отбелязват, че “вътрешното обновление на 
българската църква ще продължи по-дълго, отколкото в други страни. По-дълго 
дори отколкото в Румъния”. Това са думи на главния редактор на швейцарското 
списание “Вяра от втория свят”, посветено на религиозните проблеми в Източ-
на Европа, Герд Шрикер. Според него от 1992 г. насам необходимата и смислена 
дискусия за сътрудничеството на висшите архиереи с комунистическата власт 
се е свела само до борбата между каноничната Църква, водена от патриарх 
Максим, и алтернативния синод, воден тогава от Пимен. “Цялата дискусия в 
България в крайна сметка се изроди в битка между канонични и неканонични 
архиереи” – казва той. Но дори да не предизвика ничия висша оставка, въпросът 
с църковните досиета ще даде по подобие и на другите църковни “скандали” 
своя сериозен принос в раздвижването на застоялите води на безотговорната 
анонимност. 

И така, близо до критичната нулева точка на битието си на Христови последо-
ватели, християните в България сме изправени пред важна дилема. Кому да по-
дарим сърцата си? Дали да изберем широкия път на социалното християнство, 
което ще търси своята идентичност главно през погледа на околните, трупай-
ки обществен кредит чрез полезни бизнес операции, културни прояви, социални 
и мисионерски стратегии (впрочем това е християнството, което държавата 
може да приеме като желан и винаги адаптивен партньор). Или ще пожелаем от 
дъното на душите си да изправим Господните пътеки в сърцата си, като напра-
вим първата крачка и погледнем истината в очите. Една грозна, нелицеприятна 
истина, от която много боли. И когато болката стане нетърпима, Бог, Който е 
верен, ще чуе вика на търсещите Го, на жадните в пустинята, на гладуващите 
за Неговата истина и ще се отзове. Отговора Му не може да опишем, тъй като 
той е винаги личен, винаги различен, но това ще бъде най-реалният факт в цър-
ковното ни битие. Не само ние, но цялото общество ще усети, че един Прозорец 
се е открехнал и непознат полъх докосва и очарова сърцата. Едва тогава ще 
излезем от православното си гето, което с радост обитаваме сега, и ще тръг-
нем към Бога като младенци. От нулата, от самото начало. 
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Йоан Зизиулас, Пергамският митрополит 
по определението не само на православни, 
но и на инославни църковници, е един от 
най-големите християнски мислители на ХХ 
век. Той е роден със светското име Йоан 
Зизиулас на 10 януари 1931 г. в Катафигио, 
квартал на съвременния Козани (Южна Ма-
кедония) – място, играло важна роля в гръц-
кото национално възраждане през XIX век. 
След отбиване на военната си служба той 
учи богословие в Богословския факултет 
на солунския Аристотелев университет и 
в атинския Каподистриев университет, къ-
дето под ръководството на о. Георги Фло-
ровски защитава докторска дисертация на 
тема Единството на Църквата в Божест-
вената евхаристия и Епископа през първите 

три века. Преподава източноправославна догматика в университетите в Солун 
и Глазгоу, както и в Кингс Колидж (Лондон). Като един от най-изтъкнатите по-
знавачи на източната християнска традиция, през 1986 г. е избран единодушно 
от събора на епископите на Вселенската патриаршия за митрополит на Пергам. 
През 1993 г. е избран за член на Атинската академия на науките, а от 2002 г. е 
неин председател. 

Неговият принос се състои главно в богословието на личността. В своите 
трудове той се занимава със значението на личността във философията и 
църковните автори; поддържа, че личността има средоточно значение в хрис-
тиянската онтология и подхожда по този начин към триадологията, учението 
на Църквата, че Бог е една същност в три личности. Онтологията си развива, 
като стъпва върху творенията на Кападокийските Отци (IV в.) – съществува-
нието предполага отношение между личности и не може да се мисли без това 
отношение. Изключение представлява Бог, личността на Отца в Светата Трои-
ца, Който е безначален и има съществуванието си от Себе Си. Големият принос 
на Кападокийските Отци според митрополит Йоан е, че са отъждествили поня-
тието ὑπόστασις с πρόσωπον, което дотогава в гръцки език означава повече 
“маска”, видимата част на лицето, в зависимост от ъгъла, под който се гледа.

По-значителни негови съчинения: ◊
 Ἡ ἑνότης τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ • 
καί τῷ Ἐπισκόπῳ κατά τούς τρεῖς πρώτους 
αἰώνας (Единството на Църквата в Божестве-
ната евхаристия и Епископа през първите три 
века), Α’ έκδ. 1965, Β’ έκδ. Εκδόσεις Γρηγόρη 1990 
ISBN 960-222-303-0.
Ἀπό τό προσωπεῖον εἰς τό πρόσωπον: Ἡ συμβολή • 
τῆς πατερικῆς θεολογίας εἰς τήν ἔννοιαν τοῦ 
προσώπου (От маска към личност: Приносът на 
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Пергамски митрополит Йоан (Зизиулас) 

цЪрКвата и ПОСлеДните неЩа

Вероятно нищо не е така навременно в наши дни, както въпросът що е Църква1. 
И вероятно нищо не е до такава степен забравено в наши дни, както есхатоло-
гичната природа на Църквата. Най-вече на Запад, но понякога и в “нашия Изток”, 
т. е. в Православието, в най-ново време се наблюдава твърде силна тенденция 
Църквата да се разглежда като орган и придатък на историята (това, което на-
ричаме днес “осветскостяване”). Ето защо в наши дни е наложително Църквата 
да си припомни, че нейната истинска същност не се изчерпва нито от миналото 
, колкото и да е богата и славна нейната история, нито от настоящето  – от 
нейната дейност и слово, колкото и те да са богати и впечатляващи. В дейст-

1 Доклад, изнесен през 2001 г. във Волос на Лятна православна академия, организирана от Митрополията на 
Димитриадос. Текстът е публикуван в: Ἐκκλησία καὶ Ἐσχατολογία, Ἀθήνα 2003, σ. 27-45.

светоотеческото богословие в изграждане зна-
чението на личността), (1976) (ανατύπωση στο 
Η ιδιοπροσωπεία του Νέου Ελληνισμού, Ίδρυμα 
Γουλανδρή-Χορν, τ. Β’ 1983, σ. 300 κ.εξ.)
Eλληνισμός και Xριστιανισμός, η συνάντηση των • 
δύο κόσμων (Елинство и християнство – среща на 
два свята), Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας 
της Ελλάδος 2002, ISBN 960-315-500-4 (ανάτυπο 
από τον Τόμο ΣΤ’ της Ιστορίας του Ελληνικού 
Έθνους).
L'être ecclésial • (Битието на Църквата), Labor & 
Fides, Genve 1980, ISBN 2-8309-0180-0.
Being as Communion • (Битието като Общение), 
St. Vladimir's Seminary Press, Crestwood, NY 1985, 
ISBN 0-88141-029-2.
H κτίση ως Eυχαριστία, Θεολογική προσέγγιση • 
στο πρόβλημα της οικολογίας (Творението като 
Евхаристия – богословски подход към пробле-
ма за екологията), Εκδόσεις Ακρίτα 1992, ISBN 
960-7006-98-4.
Ο Άγιος Σιλουανός της οικουμένης • (Св. Силуан 
– вселенски светия), Εκδόσεις Ακρίτα 2001, ISBN 
960-328-155-7.
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вителност същността на Църквата се определя от бъдещето, от виждането 
за един свят не както е бил или както е, а както ще бъде в края на историята. 
Това, както ще видим, не е отричане на историята, нито на миналото, нито на 
настоящето на нашия живот, но представлява критерий, по който Църквата 
бива съпоставяна толкова спрямо миналото, колкото и спрямо нейното настоя-
ще, т. е. спрямо историята и света.

Проблемът за идентичността на Църквата

Ако решим да поставим на вярващите православни християни в Гърция днес 
(които по сведения на средствата за масово осведомяване представляват 98% 
от нейното население) въпроса “Що е Църква?”, какъв отговор, мислите, ще 
получим? По-големият брой от попитаните ще се затруднят сериозно и ще ни 
погледнат безмълвни – показателен пример, че в катехизическите школи и в 
училищата ние сме ги научили на много неща относно нашата вяра и нравстве-
ност, но не сме ги научили на най-важното: що е Църква. Ако обаче продължим 
и поставим този въпрос на по-подготвените, на нашите клирици или богослови, 
и ги оставим да мислят и да извлекат своя отговор от цялостната си връзка с 
Църквата, те ще се намерят изправени пред твърде интересни отговори. Всеки 
един ще определи Църквата от гледната точка, която за него е най-важна. И 
това действително е така: самоличността, идентичността на всяко едно нещо 
се определя въз основа на специфичната отлика, която то притежава спрямо 
останалите неща. За да определим кой или какъв е един определен човек, каква е 
неговата самоличност, трябва да намерим какво точно го разграничава изцяло 
от останалите човеци. Не е достатъчно неговото име или презиме, неговите 
телесни или психически характеристики (височина, цвят на очите и т. н.), нито 
неговата религия, защото всички тези неща намираме и у други човеци. За да 
открием цялостната самоличност на един човек, в крайна сметка ще прибегнем 
до онези елементи, които напълно разграничават този човек от всеки един друг, 
както до вчера беше с пръстовите отпечатъци или както отсега нататък ще 
бъде с ДНК информацията. Същото правило би трябвало да важи и при нашия 
опит да определим идентичността на Църквата: какво е това, което напълно 
я отграничава от всички останали общности, които живеят в историята и в 
обществото? Ако в нашия отговор се окаже, че това, което смятаме за спе-
цифична отлика на Църквата, е възможно да се открие и у други общности в 
историята или в обществото, тогава идентичността на Църквата ще трябва 
да бъде потърсена другаде.

От отговорите, които биха ни дали в съвременното наше Православие на въ-
проса “Що е Църква?”, бихме могли да групираме следните схващания, които 
преобладават у мнозинството хора:

1) Разглеждане на Църквата в перспективата на верово 
изповедание

От тази гледна точка основен елемент, който отграничава Църквата от други 
общности в историята и в човешкото общество, е учението (δόγμα). Когато 
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казваме “догмат”, ние имаме предвид определени кратки верови текстове, ко-
ито някой подписва и приема в тяхната формулировка, без задължително да ги 
свързва със своя живот, нито с факта на връзката му с останалите хора или с 
институцията на Църквата. Става дума за едно идеологизиране на Църквата: 
в този случай Църквата представлява струпване на индивиди, които приемат 
определени “идеи” – нещо, което се разглежда едва ли не достатъчно, за да 
има Църква. И така, главна характеристика на Църквата е “православието”, но 
православието в този случай става идеология, т. е. опит за налагане на опреде-
лени възгледи, в тяхната същност теоретични, от приемането на които зависи 
случването или идентичността на Църквата.

Борбата за запазване и съхраняване на църковните догмати от край време е 
била нещо характерно за Църквата. Ереста, т. е. изключването от това, което 
вярва и изповядва Църквата със своя Символ на вярата, от само себе си води 
извън Църквата. Проблемът обаче започва от момента, когато тази перспек-
тива на разглеждане се абсолютизира и се превръща в критерий за това, що 
е Църква, и бива изолиран от останалото случване на Църквата. Един пример: 
православен зилот от онези, които напоследък обикалят с крясъци по улиците, 
след като бе запитан кой е неговият епископ, отговори: “Христос”. Явно този 
човек вярва, че може да бъде православен, без да е под духовното попечителство 
на нито един епископ, тъй като според него епископите са по-неграмотни в 
сравнение с него самия по отношение изповядването на вярата. За този човек 
Църквата се отъждествява с приемането на догматите, благодарение на което 
се жертва смисълът на единството около епископа.

В този случай проблемът не е изповеданието на вярата – то представлява ос-
новополагащ елемент за Църквата. Проблемът е, че се забравя фактът, че дог-
матите не са самоцел, а са предназначени за нашето спасение вътре в тялото 
на Църквата. Всички Вселенски събори, които са утвърждавали догмати, са за-
вършвали своите решения с анатематизми, т. е. с отлъчване от Божественото 
причастие. Нищо не ползва нашето спасение, ако вярваме в правилни догмати, 
но сме отлъчени от епископа и Божествената евхаристия, която той предстои. 
Дори вярата ни да е правилна, схизмата е пречка за нашето спасение. Моята 
баба не познаваше догматите на Църквата, същото е и с много други обикнове-
ни вярващи. Тя обаче живееше и се спаси в Църквата. За нея Църквата не беше 
идеология, а нещо различно, причастност към тялото на Църквата.

2) Разглеждане на Църквата от перспективата  
на етиката

В този случай открояваща се характеристика на Църквата е нравственият жи-
вот, безукорно от всяка гледна точка поведение на нейните членове. Абсолюти-
зирането на този критерий е възможно да доведе и до подценяване на догмата, 
както свидетелства фактът, че често проповедта в Църквата е нравствена, 
а не догматическа. Същото се отнася и до оглашението. Понякога такова е 
отношението на църковното ръководство към вярващите или на вярващите 
към църковното ръководство, когато те се интересуват повече от нравстве-
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ния живот на клириците и по-малко или изобщо – от правилността на тяхната 
вяра. По този начин Църквата клони да бъде отъждествявана с “чистите” и да 
се забравя, че Църквата обхваща както грешници, така и най-важното, че всич-
ки членове на Църквата сме по един или друг начин грешници. Разглеждането 
на Църквата в перспективата на нравствеността не позволява да се схване 
нейната идентичност, т. е. нейната специфична отлика. Много пъти каноните 
на нравствеността се спазват от хора, които не принадлежат към Църквата, 
също и от невярващи хора или пък друговерци (един будист е по-култово чист, 
повече аскет, по-човеколюбив и скромен от мнозина християни). Това не означа-
ва, че там съществува Църква.

3) Разглеждане на Църквата в перспективата на мисията

В този случай открояваща се загриженост е как да доведем повече хора при 
Христа. У западните християни това се превърна в характеристика на Църква-
та. В това отношение православните християни станахме по-активни едва в 
последните години. Разшири се проповедническата дейност и беседите, разви 
се в по-голяма степен обществената дейност и малко по малко се появиха дори 
външни мисии.2 Всички тези неща представляват същностни елементи на Църк-
вата и е правилно, че тя ги развива. Проблемът не е в съществуването на тези 
елементи, а в отдаването им на приоритет пред останалите. Когато например 
проповедта се изнася преди причастния тропар, доводът това да се прави е, че 
по време на четене на Евангелието храмът все още не е пълен. Това означава, 
че ние отдаваме предимство на обучението на народа пред Литургията: така 
обаче се нарушава нейната структура. Когато Божествената литургия се из-
лъчва по телевизията, отново се дава превес на мисията или на пастирската 
дейност. Когато монахът става мисионер, се случва същото. Забележете, че 
не отричам значението и достойнството на мисията, а просто отбелязвам, 
че става дума за избор на предимства – нещо, което подсказва къде се нами-
ра самоличността на Църквата в нашето съзнание или по-скоро подсъзнание. 
Тъй като когато трябва да направим избор между даването на предимство на 
различни елементи, тогава става ясно къде поставяме идентичността на едно 
нещо.

4) Разглеждане на Църквата в перспективата на терапия-
та или психологията

Съгласно тази тенденция се изтъква свойството на Църквата като “лечебни-
ца” (тази дума е често срещана днес). В тази “лечебница” се постига изце-
ление от страстите, душевно успокоение и т. н. Тук същността на Църквата 
вече не се полага в догмата или в нравствения живот, а в тайнството Изповед. 
Крайната ни цел е да докараме хората под епитрахила на духовника. “Старе-
цът” започва да придобива по-голямо значение от епископа, проповедника или 
богослова (като студенти по богословие, които поставят своя професор под 

2 Това твърдение на автора има отношение само към Еладската архиепископия. Общо погледнато, православ-
ната мисия през вековете, както във Византия, така и в православна Русия и другаде, не е прекъсвала никога. 
(бел. прев.)
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съда на своя старец).

Даването на предимство на този елемент на Църквата съдържа в себе си 
опасността предоставянето на психологическо лечение да се превърне в цел 
на Църквата – нещо, което може да се предлага от психиатрията, както и от 
будистката общност с нейния гуру. Източните религии днес пробиват на Запад. 
Страхувам се, че ако най-важното изискване към Църквата е душевното успо-
коение и лечение, това ще стане и тук. Необходимо е следователно да бъде по-
търсена някъде другаде идентичността на Църквата (т. е. нейната свойствена 
характеристика), която иначе не може да бъде намерена никъде другаде извън 
Църквата.

Преди да достигнем до този пункт, трябва да направим проблема още по-ясен. 
Догмат, проповед, мисия, психотерапия – всички те са основни и неотменими 
елементи на Църквата. С това, което сме казали дотук, не сме ги подценили 
нито за миг. Всички те обаче се нуждаят от още нещо, за да станат Църква 
– те не представляват Църква сами по себе си, тъй като могат да бъдат от-
крити и вън от Църквата. Така нашият проблем става още по-ясен във въпроса, 
поставен по следния начин: по какъв начин тези неща се оцърковяват? По какъв 
начин догматите, проповедта, мисията, нравствеността, лечението от страс-
тите стават Църква? По какъв начин всички ние ставаме Църква?

Божествената евхаристия и същността на Църквата

В общото съзнание на нашия православен народ съществува един много пока-
зателен речников набор, свързан с темата за идентичността на Църквата. Ко-
гато казваме “отивам на църква”, имаме предвид, че отиваме в храма, където 
се извършва Божествената евхаристия3. Това отъждествяване между Църква и 
Евхаристия има своите дълбоки корени. Можем да ги търсим далеч в първите 
християнски общини, както свидетелстват посланията на св. ап. Павел, особено 
Първото послание до коринтяни, където в 11 глава апостолът отъждествява 
Евхаристия с Църква, когато, обръщайки се към евхаристийното събрание в 
Коринт пише: “когато се събирате в църква”4. По тази причина ап. Павел упо-
требява понятието “църква” за поместна църква на един град или още и за 
“домашна църква”, което не е нищо друго, освен събрание на вярващите от един 
град за извършване на Божествената евхаристия. Тази връзка между Евхаристия 
и Църква я виждаме у Отците, както свидетелстват св. Игнатий Антиохийски, 
св. Киприан Картагенски, преп. Максим Изповедник и др., докато стигнем до 
първото ясно изразено определение на Църква, което намираме за първи път 
през ХIV в. Става дума за св. Николай Кавсила, който пръв дава определение 
за Църква. Какво означава “Църква”? Той отговаря: “Църквата се означава5 в 
тайнствата”. Изразът “в тайнствата” значи “в Божествената евхаристия”, 

3 Божествена евхаристия – основно тайнство в Православната църква, извършвано по време на литургия. 
Под вид на хляб и вино вярващите приемат Тялото и Кръвта Христова и по този начин се съединяват реално с 
Христос. (бел. ред.)
4 І К 11:18.
5 Изпълва се смисълът на думата “църква” не някъде другаде, а в тайнствата. (бел.прев.)
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защото в цялото светоотеческо предание, както иначе и в текста на Божест-
вената литургия, който използваме днес, Божествената евхаристия се нарича 
“тайнства” (“изправени, като се причастяваме с пречистите и животворящи 
тайни, достойно да благодарим...”). Иначе Кавсила е ясен, що се отнася до от-
ъждествяването между Евхаристия и Църква, когато пише: “Ако някой смогне да 
види Църквата Христова, не ще види нищо друго, освен единствено Господното 
Тяло”, т. е. ако някой поиска да види Църквата, ще я види единствено (това 
“единствено” е особено важно) в Тялото на нашия Господ. Затова и той про-
дължава: “Поради това няма нищо странно в това да се отъждествява (да се 
“означава”) Църквата с Евхаристията”.

Това, че св. Николай Кавсила отъждествява Църква и Евхаристия, има голямо 
значение за нашата тема. Нека се опитаме да направим един кратък анализ на 
това отъждествяване.

А) Ако идентичността на Църквата се намира в Божествената евхаристия, 
тогава всичките елементи, които споменахме по-горе, т. е. догмати, проповед, 
нравственост, мисия, лечение от страстите и т. н., стават “църква”; те се 
оцърковяват единствено когато са във връзка с Евхаристията. Вън от нея, т. е. 
като независима дейност, те не са дело на Църквата.

На пръв поглед това изглежда странно. Ако обаче погледнем темата в дълбо-
чина, ще видим, че тази теза е напълно съзвучна с православното предание и 
богословие. По този начин не е случайно, че в древната Църква Кръщение, Миро-
помазване, Брак, Изповед, Ръкоположение – всички те по принцип се извършват в 
Божествената евхаристия. Едва по-късно, постепенно и по практически причини, 
те започнаха да се извършват (освен за щастие Ръкоположението) извън нея. 
Това в крайна сметка доведе до това, тези действия да изгубят еклисиологич-
ното си съдържание, което има и сериозни духовни последици. Постепенно беше 
забравено, че нито едно от горепосочените “тайнства” не спасява, ако не до-
веде в крайна сметка до Божествената евхаристия. Много често поставям на 
себе си и на други хора следния въпрос: щеше ли да се спаси св. Мария Египетска, 
ако след 40 години строг аскетичен живот не беше се удостоила да се причасти 
с пречистите Тайни от св. Зосим? Разбира се, Бог в крайна сметка ни спасява, 
но не е случайно, че св. Мария не си остана само с аскезата, но отиде да се 
причасти – постара се да получи Божествено причастие преди своята смърт. 
Аскезата, както казахме по-горе, човек може да открие и извън Църквата. Не 
може да открие обаче извън Църквата Божествената евхаристия. Единствено 
Евхаристията може да се определи като отличителна същностна характерис-
тика, своеобразно ДНК на Църквата.

Б) Ако идентичността на Църквата се намира в Божествената евхаристия, 
това на свой ред обяснява факта защо не може да съществува Църква без 
епископ. Епископът, както свидетелстват най-древните светоотечески извори 
(св. Игнатий, св. Иполит, св. Киприан, преп. Максим и др.), не е всъщност нищо 
друго, освен функция на предстоятелстващ Евхаристията, затова и не може да 
се извърши Божествена литургия, без да се спомене неговото име. Само поради 
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това си свойство епископът е единственият, който ръкополага и преподава 
даровете в Църквата, т. е. Светия Дух, Който целият конституира Църквата. 
Следователно, за да се оцъркови, всичко (тайнствата, проповедта и т. н.) би 
трябвало да преминава през благословението на епископа. И това е така не 
защото епископът има някаква законоустановителна власт, а защото оглавява 
Божествената евхаристия, която от своя страна определя идентичността. С 
други думи, преминавайки през епископа, всички действия на Църквата се оцър-
ковяват, защото преминават в същността си през Божествената евхаристия и 
намират своето място в нея.

В) Отъждествяването на Църквата с Божествената евхаристия в крайна 
сметка открива неразривната връзка на Църквата с Царството Божие, т. е. 
с есхатологичния характер на Църквата. За да разберем това, трябва отно-
во да намерим загубеното разбиране на Божествената евхаристия като об-
раз на Царството Божие, като причастност към последните неща. Обикновено 
разглеждаме Божествената евхаристия като изображение или повторение на 
жертвата на Голгота, но ако изследваме задълбочено нашата православна Бо-
жествена литургия, ще видим, че тя започва и завършва с призоваването на 
Царството Божие и има като по-далечна своя цел нашето участие във вечния 
живот на Светата Троица. Характерно е, че не се извършва Божествена евха-
ристия в постни дни (изключението с празниците потвърждава правилото) и 
това е, защото Евхаристията е празник на радост, извършва се в добре освете-
ни храмове, с изцяло зографисани стени и от благолепно облечени свещенослу-
жители (колко богословски погрешно е атакуването днес на тяхното “пищно” 
облачение!). Поначало Божествена евхаристия се извършва в неделя (в Господния 
ден), на светийските празници, свързани с Господнето Възкресение, с влизането 
в Царството Божие. Божествената евхаристия е момент и събитие по време 
на което Църквата живее в своята есхатологична същност, спира да е това, 
което е, и става това, което ще бъде. В Божествената евхаристия Църквата 
надхвърля антиномиите на историята и живее в един свят, който ще бъде, ко-
гато смъртта бъде победена и се установи Царството Божие. Божествената 
евхаристия е единственото еклисиологическо събитие, което ще оцелее: всички 
останали ще бъдат унищожени. В последните времена не ще има проповед, за-
щото не ще има никой, който да се обърне. Не ще има нито аскеза, нито пока-
яние, защото окончателно ще бъде победено злото и ще бъде вързан лукавият. 
Не ще има и мисия, тъй като всички окончателно и безвъзвратно ще са заели 
своето място пред Бога и Неговия Христос. Ето защо всичко, което споменах-
ме по-горе като различни перспективи на разглеждане на Църквата, не изразява 
нейната идентичност. Ако я изразяваше, тогава Църквата щеше да престане 
да съществува в последните времена. В действителност западното богословие 
поддържа тезата, че Църквата ще бъде унищожена с Второто пришествие и че 
тя не се отъждествява с Царството Божие, точно защото за това богословие 
идентичността на Църквата се намира в проповедта и в мисията. За право-
славното богословие обаче Църквата ще живее вечно, защото Божествената 
евхаристия, която  дава идентичност, ще се разпростре “във вечни векове” 
съгласно нашия възглас в края на всяка Божествена литургия (без “благословен 
Бог наш”, което неправилно се прибавя към този възглас). Църквата, поради 
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Божествената евхаристия, ще се обърне в Царство Божие. Нейната истинска 
родина са последните времена, а не историята.

Църква и история

Каква е обаче връзката между Църква и история? Не е ли Църквата плът от 
плътта на живота на хората в историята? Може ли Църквата да отрече сво-
ята роля във формирането на историческия процес и да живее просто и само 
с виждане за последните неща? Парализира ли евхаристийното разглеждане на 
Църквата нейната дейност в света? Ето въпроси, които неизбежно ни идват 
след всичко това, което казахме досега за идентичността. Отговорът на тези 
въпроси не е лесен и ще се опитаме да разгледаме накратко тази тема, като 
се задълбочим в рамките на възможното.

1. Историческата плът на Църквата има като своя основа и извор въплъщението 
на Господа. Ако разгледаме Църквата христологически, т. е. като Христово Тяло, 
разтегнато във вековете, тя по никакъв начин не може да бъде отстранена от 
историята; подобно на Христос, тя също е въплътена в историята. Защото 
Господ не просто прие човешка природа; Той направи това в конкретен истори-
чески момент, в конкретен народ, който съществуваше в историята и на едно 
конкретно място. По същия начин и Църквата непременно е поместна Църква, 
която има характеристики, произхождащи от културните особености на самото 
място, езика, изкуството и т. н. И не само това, но самата тя упражнява вли-
яние върху културата на мястото, където исторически се въплъщава, носейки 
своето послание и влияние в живота на хората на това място. Това положение 
винаги е било валидно в живота на Църквата, особено в съчиненията на св. 
Отци, и византийската епоха, като не отслабва нито в епохата на турското 
владичество, нито в най-ново време – особено в страни с развита религиозна 
култура. Едва на Запад, след Просвещението, културната роля на Църквата 
беше преосмислена в отрицателна посока, като се появи учението за огранича-
ване на Църквата в т. нар. нейни “религиозни” задължения, като че ли религията 
по своята природа не представлява култура.

2. Ако следваме христологическия прототип във всичките му следствия, конста-
тацията, която току-що направихме, трябва да бъде установена в значителна 
степен. Въплъщението на Господа, от една страна, прие историята, а от друга 
страна – не се отъждестви изцяло с нея. Въплътеният Господ остана през целия 
Си земен живот чужденец и странник в този свят, Който нямаше “къде глава 
да подслони”6. “Той дойде при Своите Си, но Своите не Го приеха”7, светът Го 
намрази “без вина”8 и в крайна сметка Го разпна. Приемането на историята не 
доведе до поглъщане в историята. В крайна сметка Христос, като прие исто-
рията, живя “в света”, но не престана да бъде “не от света”, и точно това 
каза на Своите ученици: вие не сте от този свят, както и Аз не съм от този 

6 Мт 8:20. (бел. прев.)
7 Йн 1:11. (бел. прев.)
8 Йн 15:25. (бел. прев.)
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свят.9 С други думи, Църквата, исторически въплътена, не бива да забравя, че 
тук няма постоянен град, а бъдещия – търси.10 Удобното  установяване в ис-
торията, светските почести и слава не са присъщи на нейната природа. Ако 
нейният Господ биде разпнат, не може и тя да не е разпната. Следователно 
едно е Църквата да влияе върху историята, а друго – да се бори за слава и чест 
вътре в историята. Някой би казал, че влиянието, което Църквата е призвана да 
упражнява в историята, лежи точно в нейното послание за кръст и смирение, 
едно послание, което създава етос и вид хора, които не се успокояват в този 
свят, които се стараят да го преодолеят, които знаят, че този свят и истори-
ята завършват винаги под властта на смъртта и се нуждаят от възкресение 
и преобразяване.

Всичко това означава, че Църквата трябва на всяка цена да избягва освет-
скостяването. А какво е осветскостяване? То представлява абсолютизиране 
на историческите образувания – неща, които идват и преминават подобно на 
етносите, държавите и обществените правила. Тези образувания Църквата не 
ще отхвърли, но, вдъхвайки им есхатологичен дух, който подчертава тяхната 
относителност и извежда от тях това, което е предопределено да живее за-
винаги, да оцелее до последните неща. Следователно осветскостяването не е 
само въпрос на метод, но на дух и начин на мислене. С други думи, не е доста-
тъчно Църквата да не се ползва от средства и методи от този свят; нужно е 
още тя да няма претенции от светски характер, като че ли самата тя е “от 
този свят”.

Поддаването на изкушението на осветскостяването винаги е най-лошото нещо 
за Църквата. Преди малко отбелязахме усвояването на светски методи в прена-
сяне на църковното послание в света. Къде започва и къде свършва опасността 
от осветскостяване, когато Църквата възприема методи от този свят? Какво 
става например с употребата на интернет или на електронните средства, 
посредством които общуваме постоянно? Трябва или не трябва Църквата да 
използва технологията в живота и в нейното дело? Как може тя да избегне ос-
ветскостяването, когато използва такива средства? Причината тези въпроси 
да се задават в наше време е, че технологиите се развиха твърде бързо. Тези 
въпроси очакват отговор.

Най-често срещаният отговор, който се чува в наше време, е от добре извест-
ния тип “целта оправдава средствата”. Казва се, че технологията сама по себе 
си е неутрална. Стига само да се използва за добра цел. Но дали изобщо тя е 
едно средство, което само по себе си е неутрално? Възможно ли е например да 
кажем, че употребата на телевизора е добра, когато предава едно християнско 
предаване (както прекрасното предаване “Архондарики”11)? Или една Божестве-
на литургия? Не е ли обаче лоша, когато е известно, че едно телевизионно пре-

9 Срв. Йн 15:19 и 8:23. (бел. прев.)
10 Срв. Евр 13:14. (бел. прев.)
11 Всяка неделя и на по-важни празници по сателитния държавен канал на Р Гърция и по някои други по-малки 
телевизионни канали на гръцки език от 8,00 ч. се предава Божествена света литургия и след нея е предава-
нето “Архондарики”, в което се разясняват различни духовни въпроси на достъпен за широката публика език. 
(бел.прев.)
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даване руши семейството и въвежда образно действие? Може би това не важи, 
когато телевизията излъчва едно християнско предаване? Същото би могло да 
се каже и за интернет, и за всички останали технологични средства: може ли 
например Църквата да излъчва послание срещу глобализацията, възприемайки и 
в действителност утвърждавайки със своята употреба технологични средства, 
които по принципи и по своята природа стимулират глобализацията в нейна-
та по-сурова и по-плоскостна форма? Като поставям тези въпроси, привидно 
изглежда, че отричам правото на Църквата да използва технологията. За съ-
жаление отговорът не може да бъде толкова прост и лесен. Както не е прост 
и лесен отговорът на въпроса дали съществува неутрална технология. Какво 
тогава да прави Църквата, за да избегне осветскостяването?

Първото, което смятам за необходимо, е да се осъзнае, че технологическите 
средства, електронните средства за общуване и т. н. не са невинни, а крайно 
опасни за посланието, което иска да пренесе посредством тях Църквата. Както 
всяка историческа действителност, така и тези средства по своята природа 
включват злото, още повече в наши дни, когато развитието на тези средства 
заплашва дори нашата свобода, светостта и достойнството на личността и 
дори обкръжаващата ни природна среда. Това ще кара Църквата да бъде, ако не 
друго, поне пестелива в употребата на тези средства.

Другото, което се налага да прави Църквата, за да не се осветскости, използ-
вайки тези средства, е да държи далеч от тях установленията и практиките 
на своя живот, които по природа са предопределени да пренесат есхатологич-
ното послание в този свят. По принцип тези установления в Църквата са две: 
монашеството и Божествената литургия. Първото по своята природа, още от 
своето раждане представлява един протестен глас срещу осветскостяването 
на Църквата. Не е случайно, че монашеството е облечено в черни одежди и дава 
обет за оттегляне от света и за умиране в света. Това, че монашеството 
използва светски методи, за да печели хора в Христа, представлява един ок-
симорон, който в определени случаи може да достигне до посмешище. Мисията 
не е дело на монаха. Неговото дело е “глас на викащия в пустинята”,12 едно 
мълчаливо, но и толкова гласовито напомняне към всички нас, че “този свят 
е преходен”.13 Ако монашеството се осветскостява, то една от силите, ко-
ито предпазват Църквата от осветскостяване ще изчезне. Същото важи и 
за Божествената литургия. По-горе видяхме, че Божествената евхаристия по 
същността си е есхатологично събитие на Църквата. По своята природа тя е 
“събрание винаги всички и винаги заедно”, личностно и телесно общение между 
хората, както ще бъде в Царството Божие. Когато не се осъществява това те-
лесно събрание, както е например при телевизионното предаване на Литургията, 
се губи есхатологичното послание на Църквата. Осветскостява се нейният най-
есхатологичен момент.

Така че, ако за да бъде пренесено есхатологичното послание на Църквата, се 
използва светската технология на индивидуализма и на образната действител-

12 Йн 1:23. (бел. прев.)
13 1 К 7:31. (бел. прев.)
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ност, това послание бива поглъщано и унищожавано от средството, което го 
пренася. Следователно отговорът на въпроса трябва ли Църквата да избягва 
технологичните средства, за да не се осветскости, се съдържа в отговора на 
следния въпрос: как може тя да използва тези средства, ако запазва далеч от 
тях установления и практики, които по своята природа са носители на есхато-
логичния  характер, така че тя да може чрез тях да предава свидетелството 
за последните неща. С други думи, Църквата е защитена от осветскостява-
нето само тогава, когато запазва неподправени установления, предопределени 
по своята природа да изразяват “не от този свят”. Не съществува и никога 
е съществувал друг начин за предпазване от осветскостяването. Църквата 
винаги е използвала нещата от света, но винаги е развивала есхатологически 
антитела. Така например епископите, които от древност упражняват управле-
ние, са използвали светски средства за ръководство. Когато обаче те служат, 
те пренасят последните неща в историята. Нека запазят тази своя служба 
неподправена от светските средства. Това е единственият начин Църквата да 
бъде защитена от осветскостяването.

Есхатологичният етос14 на Църквата

Църквата е не само институция. Тя е и начин на съществуване. Нейното есха-
тологично послание се превежда в етос, в начин на живот. Как могат нейните 
членове, в начина си на живот, да я приемат като общност на последни неща? 
Ще направим само няколко показателни бележки относно този толкова щекот-
лив въпрос.

1. Бъдещето не се определя от миналото

Съществуват два вида есхатология. Първата разглежда бъдещето, последните 
неща, като следствие от и свършек на миналото. В този случай бъдещето може 
да бъде програмирано и да представлява следствие от една причина, която се 
намира в миналото. Това може да се случи по два начина. В древногръцката 
мисъл, както тя е представена главно в трагедията, всичко, което се случва в 
живота на човека, е предопределено от боговете. В най-новата западна мисъл, 
в която особена роля играе хуманизмът, човекът със своята дейност може да 
сътвори своето бъдеще. В християнската мисъл нещата стоят по различен 
начин. Бъдещето не зависи от миналото, то не е причинено от миналото; по-
следните неща са тези, които дават онтологичност на първите.

Това становище на пръв поглед изглежда нелогично. Все едно някой да пътува 
обратно на движението на времето. Да не забравяме обаче, че и съвременна-

14 Гръцката дума ἦθος обозначава нечия нравствена природа. Предаваме я на български език като “етос”, 
а не “итос”, макар че би трябвало да се ръководим от действителното ú произношение в гръцкия език. За 
съжаление през последните години, под влияние на употребата на тази дума в западните езици, бе възприето 
произношението “етос”, което се основава върху т. нар. еразмово произношение, възприето на Запад, но неот-
разяващо действителното произношение на гръцкия език. Тъй като българският език се формира в източната 
християнска традиция и през цялата си история общува с гръцкия език като с жив език, а не като с мъртъв, по 
традиция е прието да се използва действителното произношение на гръцките думи, когато те се привнасят в 
българска езикова среда. (бел. прев.)
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та физика говори за обратно движение на времето от бъдеще към минало.15 В 
своите съчинения св. Максим Изповедник нееднократно твърди, че бъдещето 
е причина – не следствие – на миналото, тъй като причината, поради която 
светът е произлязъл, е есхатологичният Христос като съединение на тварно 
и нетварно в последните неща. Църквата според него изживява този факт в 
Божествената евхаристия: в нея това, което се случва в последните неща, е 
действителност сега, бъдещето става причина за миналото. В Божествената 
евхаристия пътуваме обратно на времето: от бъдещето към сегашното и към 
миналото. По този начин Църквата не е това, което е, или което е била, а това, 
което ще бъде.

2. Бъдещето освобождава от миналото

В древногръцката трагедия човекът е вързан за миналото. Същото важи и за 
западната философия с понятието за факта. Това, което е станало, е действи-
телност и нищо не може да го направи несъществуващо. Обратно – това, кое-
то ще стане, не е действителност, докато не се случи, т. е. докато не стане 
минало. В Послание до евреите тази логика бива преобърната. Там вярата се 
определя като жива представа за онова, на което се надяваме,16 т. е. последни-
те неща като действителност. Нравствените последствия от тази логика са 
разтърсващи.

а) Божието Царство е неразривно свързано с опрощаването на греховете – кол-
кото от страна на Бога към хората, толкова и от страна на хората един към 
друг. В тази, в същността си есхатологична и евхаристийна молитва, ние просим: 
“и прости ни нашите дългове, както и ние прощаваме на нашите длъжници”.17 
Опрощаването обаче може да се схване или просто като ненаказание, или като 
заличаване на греха. Ако разгледаме миналото като незаличима действител-
ност, тогава Бог прощава, без да заличава нашите грехове, следователно и 
самият Той е обвързан от фактите. Същото се отнася и до нас: прощаваме, 
но не забравяме. Когато обаче Бог казва “и за греховете им няма вече да Си 
спомня”,18 Той произнася една онтологична, а не просто съдебна отсъда: това, 
което Бог не помни, престава да съществува. Фактът на един грях престава 
да има ипостас. Грешникът не се определя онтологически от това, което е бил, 
а от това, което ще бъде.

б) Ако опрощаването на греховете се разгледа онтологически, а не съдебно, т. е. 
като заличаване на самия факт на греха и не просто на неговите последствия, 
тогава става дума за една есхатологична онтология. В нравствената практи-
ка това означава, че никой човек не е това, което е, а това, което ще бъде в 
“последния ден”.19 Това означава, че ако някой например е извършил убийство 
днес в 8 ч. сутринта, съгласно протологичната онтология това действие е 

15 Вероятно тук авторът има предвид Айнщайновата Теория на относителността. (бел. прев.)
16 Срв. Евр 11:1. (бел. прев.)
17 Мт 6:12. (бел. прев.)
18 Йр 31:34. (бел. прев.)
19 Срв. например Йв 19:25. (бел. прев.) 
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едно събитие, което не се заличава с нищо и този, който го е извършил, е убиец 
(така бихме го нарекли всички). Съгласно обаче есхатологичната онтология, 
която определя нашето битие не от миналото, а от бъдещето, този човек не 
е убиец, а светец, ако в крайна сметка се покае и бъде простен. При положе-
ние че бъдещето е в Божиите ръце, това означава, че нито една наша отсъда 
за нашия брат не би трябвало да има онтологичен характер. Всички човеци са 
възможни светци. Покаянието и опрощението, които Църквата предоставя, са 
безсмислени без есхатологичната онтология. С други думи, без възможността в 
бъдещето, в последните неща, да освободят човека от миналото.

Нравствеността на Църквата и нравствеността на 
света

Осветскостяването на Църквата не обхваща само институционални въпроси 
(връзките Църква – държава – общество и т. н.), но и теми, свързани с нрав-
ствеността. Една осветскостена Църква копира обществото и дори светско-
то право в отношението си към грешника. Когато например Църквата изисква 
наказуемост за греха, какво друго прави, освен да забравя, че грешникът може 
да се покая и да стане светец? Когато Църквата прощава (нека си припомним 
случая със св. Дионисий и убиеца на неговия брат), как може едновременно с 
това тя да изисква наказуемост за греховете? Църквата не може да възприема 
становища на обществото по нравствени теми, но би трябвало да разпростра-
нява вътре в обществото дух на опрощение и любов, който оставя бъдещето 
да освободи човека от миналото. Осветскостената Църква е една злопаметна 
Църква, защото злопаметността е характерна за този свят и неговата нрав-
ственост (срв. основното положение на Наказателния кодекс: миналото обвърз-
ва завинаги човека).

Разбира се, есхатологичният начин на мислене винаги съдържа в себе си неси-
гурност. Ако оставим свободен някой убиец, рискуваме той да посегне на живо-
та ни. Ако Църквата приложи в историята Христовата Проповед на планината, 
тя рискува да бъде разпната като Него. Кой ще си обърне другата страна пред 
оногова, който го удря, без да рискува да загуби живота си? Ако Църквата иска 
да се чувства сигурна в историята, тя няма друг избор, освен да забрави своята 
есхатологична същност. По този начин, за да се чувства Църквата сигурна в 
този свят, тя често възприема неговия начин на мислене – кога изцяло, кога от-
части. Тежка е цената на есхатологията и Църквата не винаги има смелостта 
да я плати.

Страхувам се, че ви уморих и разтревожих вашите мисли. За това не съм ви-
новен аз, а естеството на темата, която ми беше възложена. В скромния ми 
опит да я разработя и да ви я представя наченах с въпроса за идентичността 
на Църквата, защото там се намира сърцевината на темата. Ако Църквата 
е “в света”, но не “от света”, ако “тук нямаме постоянен град, а бъдещия 
търсим”,20 тогава и идентичността на Църквата, нейната ипостас, нейната 

20 Евр 13:14. (бел. прев.)
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онтология, е есхатологична. Нейното битие се намира в бъдещото Царство 
Божие, нейните корени са в последните неща и единствено клоните и листата 
на нейното дърво се намират в миналото и настоящето на историята. Това 
тя го живее изцяло вътре в Евхаристията, в самия образ на последните неща, 
и поради това всичките  други действия стават есхатологични, т. е. стават 
Църква, когато влизат в нейното тяло. Въплътена като своя Господ в място и 
време, Църквата взема върху си и прави своя плът бедите, болките и проблемите 
на своя народ. Тя не обръща лицето си пред глада, болестта, пред тревогите 
на хората, дори в техните – понякога кървави – борби за свобода. В опита си да 
послужи21 на тези нужди и да пренесе надеждата и очакването на последните 
неща, тя често се нагажда по света и това носи в себе си опасността тя да 
се “отчужди” от своята идентичност. Задължение на богословието е да бие 
тревога всеки път, когато забележи тази опасност. Опасността от освет-
скостяване се явява всеки път, когато Църквата абсолютизира исторически 
или светски образувания. Живеейки в света, Църквата не може да не използва 
нещата, които принадлежат на него и да не се интересува от историята до 
степен да започне да търпи нейното влияние. Вършейки това обаче, за да не 
се осветскости, тя трябва да запази непокътнати от осветскостяване онези 
елементи, които по своето естество са носители на последните неща. Като 
такива тук споменахме главно монашеството, Божествената литургия и етоса 
на прошката. Ако тя подправи и тях със светски методи, както това се случи 
в западното християнство, тогава опасността да загуби своята идентичност 
е сигурна.

“В света”, но не “от света”. Нека никога Църквата не забравя това.

Превод от гръцки: Светослав Риболов

21 Срв. Мт 20:28. (бел. прев.)
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ОтгОвОрнОСтта ни е ОгрОмна 

С Негово Високопреосвещенство  

Ловчанския митрополит Гавриил разговаря Димитър Спасов

Покрай последните скандали с архонтската авантюра на митр. Галактион 
и бизнес начинанията на митр. Кирил отново излезе наяве стереотипът 
Църквата да се отъждествява единствено и само с висшия клир. Какви 
опасности крие това?

Знаете ли, това важи за по-светските хора. Въцърковените хора нямат такова 
отношение към Църквата. Действително, светските хора отъждествяват ду-
ховенството с Църквата и освен това се надяват всеки един свещеник и монах 
да е идеал на това, за което учи и говори. 

Ще ви кажа за себе си. Когато навлязох в Православието, аз също смятах, че 
всеки свещеник и особено монах трябва да бъде идеал на това, за което учи и 
на което служи. Много време мина, докато разбрах, че в живота не е така, но 
Господ ме е пазил в тия първи години. Пазил ме е от драстични, лоши примери, 
защото не знам как щях да ги понеса. Действително, за хората това е нещо 
нормално, след като казваш, че си християнин и служител Христов, ти трябва да 
бъдеш такъв. Ако не си, значи лъжеш. Но църковните хора – те имат друго отно-
шение и разбиране за Църквата. Те знаят, че Църквата се състои от живи хора, 
но има и благодат Божия, независимо от достойнството или недостойнството 

Митрополит Гавриил (Цветан Динев) e 
роден през 1950 г. в гр. София. През 1979 
г. приема монашеско пострижение от 
Левкийски епископ Партений. Завършва 
Софийската духовна академия, а по-къс-
но специализира в Московската духовна 
академия. През 1998 г. е ръкоположен за 
епископ и изпълнява длъжността викари-
ен епископ на Софийската митрополия. 
От 2001 г. е Ловчански митрополит.
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на служителите в Православната църква. И тази благодат я има в пълнота само 
в Православната църква. Без благодат човек не може да живее истински духо-
вен живот. Хората много пъти си казват: я да видя какъв е свещеникът, за да 
преценя дали вярата е права. Ето защо отговорността ни е огромна. На един 
духовник отговорността е много голяма. Но тези, които са дълбоко във вярата, 
те разбират и това, че трябва да търсят сила в тайнствата, извършвани от 
този духовник, да получат чрез него Божията благодат за тяхното спасение. 
Оттам нататък те вече знаят, че не носят отговорност за това дали този 
човек и до каква степен е такъв, какъвто би трябвало да бъде според църков-
ните правила и изискването на Светото Евангелие. Особено пък в годините на 
безбожната власт хората знаеха, че много пъти тази власт толерираше хора, 
които съблазняваха вярващите. Църковните хора знаеха за това нещо. 

Споменахте за политиката на “изкуствен подбор”, провеждана от комунис-
тическия режим. Доколкото ми е известно, били са толерирани хора, изпък-
ващи с пороци и слабости, удобни и послушни за управление, такива, които 
съблазняват вярващите. Имате ли лични впечатления от онова време?

Знаете ли, аз мога две книги да напиша по този въпрос, тъй като опитът ми е 
огромен. Ще ви дам само един пример. Вече учех задочно в Духовната академия, 
когато проф. Иван Желев веднъж ми каза – студентите, които тази година из-
караха отличен успех, от Комитета ни наредиха да не ги приемаме за студенти 
по богословие. Какво означава всичко това? Това, че има достойни хора, е осо-
бена Божия милост към Църквата. Но политиката наистина беше такава – от 
Църквата рано или късно да си отидат онези, които наистина могат да бъдат 
всеотдайни и полезни за вярващите хора. Атеистическата пропаганда се ста-
раеше да остави и толерира хора, които само ще съблазняват вярващите и ще 
помагат на официалната власт да унищожи православната вяра. Защото най-
силното средство за обезличаване на вярата беше лошият пример на духовника 
и те знаеха това нещо много добре. Колкото и да говореше атеистичната про-
паганда, че няма Бог, това понякога имаше обратно действие, защото хората не 
бяха доволни от властта. Както стана при моите племенници в казармата. Най-
големият отиде невярващ и се върна вярващ, защото командирът им бил атеист 
и ги тормозел. И той решил: щом онзи е такъв, значи аз ще ставам вярващ. Но 
когато ние самите давахме лош пример, това вече беше друго. 

Вижте, хората тогава не знаеха, че се действа по този начин, а се действаше 
много тънко. Използваха се всички средства на огромната държавна машина. 
Имаше много школувани хора в това отношение, които имаха огромен опит и 
много трудно можеше да им се противодейства. Ако не беше Господ да помага 
срещу сили и хора, които имаха всички – и материални и интелектуални, въз-
можности на своя страна, не знам как би свършило всичко. Днес хората ругаят 
християнството, но те нямат понятие, че е чудо, дето след тия 40 и колко го-
дини, след такъв режим, въобще остана вяра и останаха хора, които искрено се 
стараят да служат на Господа. Аз мисля, че това е просто чудо Божие. 

Как ще коментирате два факта. Първият е, че в началото на 90-те години 
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мнозина очакваха БПЦ да даде ясно определение за комунистическото ми-
нало и да каже думи на напътствие и утеха за това, което предстои по-
сетне. Но този глас не зазвуча, очакванията останаха излъгани. И вторият 
факт. Църквата е съзидана и скрепена от кръвта на мъчениците. През го-
дините на комунизма ние имахме примери на хора, отдали живота си заради 
Христа и заради своята вяра, и в момента сме длъжници към тях.

Вижте, аз се прибрах в България през 1991 г. Това е горе-долу началото на промя-
ната. Какво да ви кажа, явно човешкият фактор беше основна причина за това, 
което се случи или пък не се случи. Има сигурно и друго нещо. В БПЦ просто 
много добре знаеха срещу кого ще се изправят, че тези хора са живи, че те 
са силни. Аз мисля така. По това време не съм бил във висшия клир, за да знам 
точно какво се е обсъждало. Мисля, че това вероятно е една от причините. 

Колкото до новомъчениците – тук сме длъжници, големи длъжници сме. Имаше 
един или два Църковно-народни събора, решения, даже и хора бяха определени...

Митрополит Галактион? 

Да, имаше такова нещо. Трябваше всяка една епархия да даде доклад за хората, 
преследвани и пострадали заради вярата си. За съжаление после това нещо не 
се продължи, но това трябва да стане. 

Даже в Ловеч бяха решили, но така и не го направиха, да строят параклис на 
мястото, където е бил концентрационният лагер. И аз дадох идеята да бъде 
наречен на всички български новомъченици, като поех ангажимент, че ще напра-
вя предложение пред Светия синод да бъде определен празник с точна дата на 
новомъчениците. Аз съм убеден, че това, че нямаме още нито един канонизиран 
мъченик, не е причина да не ги почитаме. Конкретните хора могат впоследствие 
да бъдат определени, така както е станало всъщност и в Русия. В началото на 
революцията, на събора през 1917 г., се учредява празникът на новомъчениците, 
а огромната част от тях са пострадали след това. Тези хора са необходими 
на нас. Тях Господ вече ги е прославил. На тях не им трябва нищо от нас. Те са 
необходими на нас, живите, за пример, да знаем, че дори и в най-ново време е 
имало такива смели, святи, мъжествени хора, които са предпочели да отдадат 
живота си, да страдат, но не и да се отрекат от вярата. Това трябва да стане 
и аз съм убеден, че това нещо ще стане.

Липсата на разумен, честен и задълбочен вътрешноцърковен диалог за със-
тоянието на БПЦ не води ли до положението външни на Църквата хора да 
огласяват проблемите, както те ги виждат, да задават темата на цър-
ковния дебат и да предлагат някакви рецепти за излизане от това състо-
яние? 

Действително, когато ние по една или друга причина се бавим, даваме повод на 
други да говорят верни и неверни, основателни и неоснователни неща. И това е 
лошо, но животът е сложен. Сложен е, защото хората са сложни. И трудно мога 
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да ви кажа какво е необходимо да се направи, за да се преодолее това положе-
ние. 

Така или иначе, разговор не виждам. От време на време се появяват някак-
ви обвинения и изобличения, на които духовници отговарят с остра, без-
пардонна реакция и с претенция за непогрешимост. Само че за разлика от 
папската непогрешимост, която е само ex catedra, тук имаме претенцията 
за непогрешимост тотална и всеобхватна – в стопанската дейност, в ад-
министративно-правните отношения, в личния живот и т. н.

Мога да ви кажа какъв пример ни дават светите Отци например. Когато се 
клевети Църквата и се дава повод на другите за съблазън, те казват и доказ-
ват истината. Също така светите Отци са били силни хора, които са могли да 
признаят, ако има реален проблем в тях самите или пък в Църквата. Освен това 
те не са се считали за нещо повече от другите хора. Даже обратното. Те са 
изпълнявали това, което Христос е казал – който от вас иска да бъде по-голям 
от другите, нека да бъде на всичките слуга. В този смисъл те са правили много 
повече за хората, отколкото самите хора са знаели, помагали са на другите 
с много любов и наистина са били слуги на хората в това отношение. За мен 
искреността и силата на човека да може да признае свои грешки е много важно 
нещо. А пък ако наистина го обвиняват в неща, които не са верни и може да 
докаже, трябва да го докаже това нещо. За да не се съблазняват другите хора. 

Споменахте нещо много важно – искреността в постъпките и в думите. 
Това е дефицитна стока в България и точно поради това, когато някой на-
мери мъжество да прояви честност, почтеност и искреност, постъпката 
му се оценява.

Така е.

Сам поставяйки се в позицията на слабост, ти печелиш. Нещо подобно се 
случи в Румънската православна църква, когато високопоставени духовници 
публично се извиниха за сътрудничеството си с тайните служби и поискаха 
прошка. И това беше оценено. В този ред на мисли какво е вашето отно-
шение към темата за досиетата на висшия клир на БПЦ? Трябва или не 
трябва да се отворят и защо?

Трябва да се отворят и да се сложи един път край на това шантажиране на 
хората и да спрат да говорят, че всички имат досиета. Трябва да се отворят, 
но трябва да има гаранция, че няма да се подхвърлят фалшификати. Аз съм “за” 
да се отворят. Един път завинаги да се сложи точка. Защото сега е по-лошо. 
Пишат – този имал, онзи имал, всички имали. Нека да се отворят и да се види. 
Трагедия е това нещо. Аз мисля, че хората даже да са имали някакви отношения 
с тайните служби, пак може да са много различни. Един е ходил и го е правил по 
собствена воля, за да гради кариера, а на друг може просто да не са му стигнали 
силите и в даден момент наистина да се е пречупил и да се е подписал. Това за 
мен са различни случаи, макар че не знам там дали ги различават. Между друго-
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то, още по време на комунизма аз съм си мечтал, че ще дойде някога времето, 
когато ще се разбере кой действително какъв е бил и кой какво е дал за истина-
та. И дядо Партений, Бог да го прости, той все казваше: скоро, скоро, все някога 
ще дойде това време. Да, дойде, ама истината пак не излезе наяве. 

Кои според вас са основните пречки пред една успешна мисия на БПЦ, имам 
предвид както вътрешноцърковна мисия сред верните, така и външна ми-
сия в света? Не знам дори от коя от двете имаме по-голяма нужда.

Знаете ли, г-н Спасов, аз съм писал в Московската духовна академия кандидатска 
работа Характерните черти на подвига на руските подвижници на благочестие 
от XIX век. Мога да ви кажа следното. Обикновено едно духовно възраждане е 
започвало от някаква много велика, свята личност. А как идва тази личност, 
защо идва – Господ знае. Но обикновено се е появявал много голям светец, който 
е подготвял свои ученици. Те са създавали свои ученици и така се е получавало 
едно духовно възраждане на дадена страна, на дадена поместна църква. Това 
вероятно се отнася и за Българската църква. Някакви особено ефективни външ-
ни намеси, мисля, че до нищо няма да доведат. Основното е Господ дано дарува 
на нашата Църква хора като св. патриарх Евтимий например. Ако се яви такъв 
човек, може наистина да даде огромен духовен тласък. Друго какво е необходи-
мо. Необходимо е все пак да се гарантират на Църквата спазването на Устава 
и на каноните. В това отношение трябва да има гаранция. Както отвън, така 
и отвътре. Действително трябва да се спазват Уставът и каноните. Защото, 
знаете, по време на разкола беше пълен произвол. И уж под предлога да декому-
низират Църквата, те просто я разваляха. Разколът за мен никаква положителна 
роля не изигра, макар че в началото това беше целта или поне така се казваше. 
Подобни средства няма да помогнат на Църквата. 

И още нещо. Трябва да се даде на Църквата някаква материална възможност в 
този смисъл, да може да плаща на свещениците, за да има достатъчен брой све-
щеници. Защото основната причина за недостиг на свещеници поне в нашата 
епархия, сигурно и в други епархии е така, е, че нямаме с какво да им плащаме. 
Имаме села, в които Българска божия църква и не знам си кой имат, а ние, пра-
вославните, нямаме. Трябва освен това да имаме възможност да инвестираме в 
просвета, в подготовката на млади, интелигентни хора. Трябва да се дава път 
на хора, които наистина са по-добри и по-жертвоготовни, готови за служението 
на Бога и на хората. Трудно е в наше време и не можем да си въобразяваме, че 
милиони хора ще се върнат в Църквата, но във всеки случай много и много хора 
могат да бъдат приобщени към Църквата и вярата. И трябва да търсим начини 
това да стане.

Може ли да има духовен живот без духовни плодове? 

Духовен живот без духовни плодове категорично няма и не може да има.

Как да ги разпознаваме тези плодове?
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Какво да ви кажа, това е проблем. Истински духовните хора – Господ е казал 
– те не могат да се скрият. Казано е в Евангелието – по плодовете им ще ги 
познаете. Това абсолютно за всички е казано. Ако искаш да видиш даден човек 
какъв е, трябва да видиш неговите плодове и по тях – тук вече трябва да си 
достатъчно внимателен – да прецениш наистина дали това не е някаква показ-
ност, дали това не е някаква цел на даден човек с нещо да се изяви. Истински 
търсещият искрен човек ще намери такъв истински и духовен наставник. Господ 
ще му помогне да го намери. Човек, който не търси истината, може никога да не 
намери такъв човек, а дори и да го срещне, няма да има нужда от него. 

Не може да има духовност без плодове, без духовни плодове. И ако има духов-
ни плодове, то означава, че има духовност. Господ на какви ли не е простил в 
Евангелието, а не може да прости лукавите хора, защото те не се съзнават. Те 
не искат прошка, затова не могат да бъдат и простени. Христос най-много е 
упреквал именно лицемерите в Евангелието. Той е простил и блудниците, Той е 
простил и разбойника, но тези, които са лукави и лицемерни, те не искат прошка 
и не могат да я получат. Това е най-тежкият недостатък в един човек. Най-
големият недъг. И за един духовник това е най-тежкото нещо. Лицемерието е 
много, много тежък недостатък. У един духовник то най-силно изпъква и е най-
несъвместимото с него. 

Ще ви кажа накрая още нещо. На тази база, че Православната църква винаги 
има за какво да се критикува в историята или пък да се критикуват дадени лич-
ности, някои се опитват да отрекат днес самата Православна църква, което е 
абсолютно неправилно. И ако го правят по незнание – не е толкова страшно. Но 
ако го правят нарочно – това е лошо. Независимо от всичко трябва да знаем, че 
дяволът най-много изкушава хората в Православието, защото, ако имаш истин-
ска вяра и добри дела, ти се спасяваш. И много пъти най-големите изкушения и 
дори тежки грехове са в Православието. Поради което аз ще кажа, че независи-
мо от всичко Църква, която е запазила чистотата на Христовото учение, в нея 
са съкровищата на благодат-та и не трябва да се съблазняваме от хора, които 
са недостойни за църковно служение, а трябва да търсим силата в тайнствата, 
извършени от тях, и без да осъждаме другите, да се стараем да градим своите 
души с благодатната Божия сила. Ние няма да отговаряме за другите, ние ще 
отговаряме за себе си, освен ако не ни е поверен някой, за когото трябва да от-
говаряме. Тогава вече ще носим отговорност. Затова отговорността на един 
свещеник е голяма, а на един епископ и митрополит – много по-голяма. За всеки 
един случай, в който е можел да помогне и не го е направил, на Страшния съд ще 
му се търси отговор. 
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Христо Матанов

цЪрКва и ДЪржава в бЪлгария

Когато стане дума за ролята на Православието в нашето развитие, мнозина 
цитират думите на известния наш духовник, писател и политик Васил Друмев 
(митрополит Климент): “Има Православие, има България, няма Православие, няма 
България.” Струва ми се обаче, че това е по-скоро мисловен трафарет, който 
прикрива лековатото отношение на повечето православни българи към Правос-
лавието. В съзнанието на повечето от тях се прави връзка между религията и 
държавността, респ. националността, а на религията се гледа като на битова 
ритуалност, а не като на строга система от вярвания. Тези две явления имат 
дълбоки исторически корени, но в наше време те стават още по-изявени поради 
принципната криза на традиционните религиозни системи и мощните културни 
и религиозни потоци, които заливат съвременния човек чрез съвременните сред-
ства за комуникация. 

Още във времето, когато християнството е било налагано като официална 
религия в България, мотивите на княза-покръстител са били преди всичко поли-
тически или геополитически. Той е осъзнавал, че близостта до Византия предо-
пределя присъединяването на България към “Византийската общност”, т. е. към 
византийския тип християнство или Православието. Мотивите на княз Борис да 
започне сложна политическа игра с Рим и Константинопол не са били религиозни: 
той всъщност доста свободно сменя предпочитанията си към двата основни 
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центъра на християнска власт. Накрая се ориентира към Православието, но е 
повече от съмнително това да е станало по религиозни подбуди. Освен близост-
та до Византия той е подтикнат към това решение заради предпочитанието 
си към православната идея за отношение между Църква и държава. Той е бил 
впечатлен от проповядваната и господстващата на Изток идея за “цезаропа-
пизма“, т. е. за господство на държавната власт над Църквата. Това учение е 
отговаряло на неговите представи за “послушната Църква”, която брани дър-
жавните интереси. Въпросите, които той задава на римския папа Николай I 
през 866 г., показват подчертано внимание не към догматичните аспекти на 
християнството, а към връзката му с традиционния български бит. И още нещо. 
В самото си начало българското християнство показва стремеж да не се под-
чинява на установената световна църковна йерархия. На пръв поглед наивно, но 
всъщност съвсем сериозно княз Борис пита папата дали българите биха могли 
да имат свой патриарх. 

Тъй като никой от църковните центрове не е склонен да признае българска пат-
риаршия, цар Симеон решава да действа сам. Патриаршията му е нужна, за да 
има кой да положи на главата му царска корона. Известно е, че това е можел 
да стори само патриарх, и ето, Патриаршията е била основана в разрез със 
съществуващия в християнското икумене ред. По-късно, пак по политически при-
чини, цар Калоян ще влезе в уния с Апостолическия престол, която ще продължи 
цели 30 години (1205–1235 г.). Откъсването на Българската църква от опеката 
на Рим става отново по политически причини, и то на нещо, което повече при-
лича на политически форум, отколкото на църковен събор..

Налагането на османската власт в българските земи засилва битовите аспе-
кти на българското християнство. Поради лошото състояние на енорийската 
мрежа в много български села християнството се е практикувало като набор 
от битови християнски ритуали, често без участието на свещеник. Самата 
Християнска църква е била принудена да търпи този битовизъм поради опасения, 
че много от нейните пасоми ще станат лесна плячка на официалния ислям.

Политическата нишка в историята на Българското православие продължава и 
в епохата на Възраждането. Едно от най-мощните, най-успешните и най-вдъх-
новяващи национални движения е това за самостоятелна Българска църква. И 
то обаче е преди всичко политико-национално движение, тъй като основната му 
цел е признаването на българската нация от Османската империя и от Вели-
ките сили. Добре известно е обстоятелството, че в Османската империя са 
били признавани само онези общности (милети), които са имали свои църкви. 
В кулминацията на тази борба част от цариградските българи, по спомени на 
съвременници, отишли на Великденската служба в цариградската църква “Св. 
Стефан” с дебели дрянови бастуни в ръце, за да предотвратят евентуалното 
разколебаване на служещия български владика. От него, както е добре известно, 
се е очаквало да не спомене името на Вселенския патриарх и по този начин да 
обяви българската общност за откъснала се от неговата църковна власт. 

И в новата българска история има многобройни примери за политизиране на 
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Църквата. Българската екзархия, поне докато е имала възможността да об-
грижва своите епархии в Македония и Одринско, е представлявала мощна про-
светителска и национална институция със силно изявени политически функции. 
Към края на ХIХ в. някои от българските владици са се противопоставяли на 
Стамболов поради своето русофилство и са били подложени на политически 
репресии. Пак политически са били причините, поради които в края на 40-те и 
началото на 50-те години на ХХ в. Българската екзархия е била издигната в ранг 
на Патриаршия. Ние все още не знаем достатъчно подробности за този акт, в 
който активно участие вземат политици и духовници от бившия СССР. Ясно е 
прочее, че това действие вероятно е било очакването на северния колос да види 
установяването на “народни демокрации” както в България, така и в Гърция. От 
тази гледна точка е било необходимо да се премахне формалното свързване на 
Българската екзархия с диоцезите в гръцка територия.

На българите е добре известно, че по времето на комунистическия режим Бъл-
гарската православна църква бе тотално подчинена на държавата. Чрез своите 
специални органи за въздействие партията-държава успя да направи така, че 
нищо в Църквата да не става без нейното решение. Човек би си помислил, че 
този период ще остави тежки спомени в съзнанието на висшия клир. Такива 
очаквания, колкото и да е странно, не се оправдаха. Българските владици, които 
без изключения служеха на различни държавни структури в този период, явно бяха 
свикнали с това си положение. След падането на тоталитаризма само неколцина 
от тях намериха сили да се покаят и да поискат прошка. Останалите мълчаха 
гузно, било защото бяха станали висши духовници с връзки, било защото осъзна-
ваха поне отчасти падението, до което бяха стигнали. Въпреки това комунисти-
ческите велможи се уплашиха, че Църквата може да се превърне в опозиционна 
сила и да даде рамо на събуждащите се за политически живот демократични 
сили. За тях това беше опасно или поне заредено с непредсказуемост. В този 
момент бе организиран т. нар. “разкол”, който доста ловко бе прехвърлен като 
отговорност на демократичните сили. А те, било поради политическа наивност, 
било поради това, че в редовете им имаше внедрени служители на различни 
управления, доста лесно се оставиха да влязат в този капан. Вече малцина си 
спомнят за одиозната фигура, която започна атаката срещу патриарх Максим 
на кръглата маса, и за готовността, с която БКП/БСП се съгласи Съюзът на 
демократичните сили да поеме контрола върху възстановената Дирекция по ве-
роизповеданията. Не е маловажен и фактът, че дейците на т. нар. “разкол” бяха 
най-послушните проводници на държавната намеса в църковните дела по време 
на комунистическия режим. 

Така или иначе, чрез разцепването на Църквата сценаристите постигаха ня-
колко цели. Първо, предотвратяваха потенциалната възможност Църквата да 
се присъедини към демократичните сили. Като прехвърлиха отговорността за 
“разкола” върху СДС, те накараха значителна част от църковните служители 
да си спомнят с умиление миналото, в което имало ред, спокойствие, привиле-
гии, сигурни заплати, авторитети. На второ място, разделението силно намали 
ефекта от проявите на спонтанно връщане към религиозността, което се на-
блюдаваше в първите месеци на демокрацията. Лидерите на левицата се стра-
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хуваха, вероятно преувеличено, че появата на ядра от силно вярващи и отдадени 
на вярата хора ще увеличи потенциала на демократичните сили. Те знаеха, че 
по принцип вярващите не са симпатизанти на левите партии. На трето място 
Църквата се превърна в неправителствена институция, в която се възцари пъ-
лен административен хаос. Той откриваше широки възможности за спекулации 
с църковни имоти, пране на пари чрез църковни структури, злоупотреба с хума-
нитарни помощи и др. И отново в зората на демокрацията на политическата 
сцена излязоха, или по-точно, бяха вкарани съзнателно Божи служители. 

За съжаление ние едва ли ще узнаем цялата истина за тези драматични съби-
тия. Някои от участниците в тях са вече покойници, други съвсем съзнателно 
крият истината. За съжаление това важи и за някои политически лидери на СДС, 
които имаха пряко отношение към разделянето на Църквата. Не казват цялата 
истина и лицата, свързани тясно с отцепилата се група на покойния дядо Пи-
мен.

Да, Българската православна църква има богата история на използване за поли-
тически цели, а традиционното българско християнство подчертано е от битов 
тип. От гледна точка на строгостта на канона целият висш клир е твърде 
уязвим, тъй като няма негов представител, който да не е заел църковната си 
длъжност чрез подкрепата на светски власти или лица. Поради тази причина 
нито в Църквата, нито в светското общество позоваването на канона има осо-
бено значение. Най-често то се използва от духовниците за създаване на един 
вид бариера между тях и светското общество.

Какво е съвременното състояние на Църквата? По-голяма част от висшия клир 
е от старото поколение, следователно е свързана с бившата комунистическа 
държава. При някои случаи тази стара зависимост се трансформира във връзки 
с икономически групировки. В публичното пространство тази метаморфоза се 
демонстрира по странен и дори смешен начин: някои висши духовници угаждат 
на парвенюшките амбиции на своите покровители за придобиване на титли, 
чужди на православната традиция в България. Не се знае и доколко някои от 
“старите” владици, отстъпени от българските структури на чужди “братски” 
служби, продължават да изпълняват старите си задължения. 

В същото време на сцената излезе ново поколение владици, израснали като епис-
копи във времето на разделението. Някои от тях демонстрират пълно пренебре-
жение към църковния ред. Те се държат досущ като това поколение български 
водачи на МПС, които израснаха в състояние на анархия и нищо не е в състояние 
да ги накара да спазват правилата на движение. Друга група от новите владици 
демонстрират уклон към православен фундаментализъм, съвършено непознат на 
православната традиция в българските земи. Той се изразява в нетолерантност 
към друговярващите, в липса на чувство за църковна снизходителност (иконо-
мия), в упорито, но най-често фалшиво позоваване на древната християнска 
традиция. В средите на висшия клир има чужди лобита: руско, гръцко, вселенско-
патриаршеско. Политическата класа е наясно с това, но не му се противопоста-
вя. В нейните среди по-скоро се възраждат старите рефлексии да се доминират 
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отделните Божи служители. Като цяло стремежът на българите и особено на 
младото поколение да се върнат в Църквата намаля чувствително. Обществото 
продължава да демонстрира “външно” Православие и средностатистическият 
българин продължава да слага знак на равенство между българската национална 
принадлежност и Православието. По степента на осъзната вяра българската 
православна общност е аморфна и далеч отстъпва на вярата и мотивацията на 
малките и нетрадиционните религиозни общности. 

В тази обстановка в средите на висшия клир вече започна борбата за патри-
аршеския пост. Ако някой си мисли, че с идването на нов патриарх нещата ще 
се подобрят, лъже се. Тези владици, които засега са изявили желание да сложат 
бялото було, са активни личности в областта на финансите, спорта, търгови-
ята, но нямат качества на висши духовници. Тяхното евентуално издигане за 
патриарси само ще задълбочи кризисните симптоми в църковния живот. Ако все 
пак случайността издигне начело на Църквата някои от тези, които все още 
са в сянка, те ще продължат традицията на сегашното безлично управление, 
защото са възпитани в този дух. Следователно в очертаващия се бъдещ избор 
на глава на Българската православна църква ще се възпроизведат характерис-
тиките на висшия клир, създадени в тоталитарно време или в периода на разде-
лението. За вярващите не остава нищо друго, освен да очакват, че от многото 
неудачни кандидатури все пак ще бъде избрана тази, която поне ще запази дос-
тойнствата на патриаршеския сан. 

Вероятно мнозина биха се успокоили с извода, че в развитието на Българската 
православна църква има иманентно присъщи проблеми, но въпреки това тя е 
съществувала, съществува и ще съществува. Въпросът е обаче как и в какво 
качество. Защото като институция, която олицетворява традиционни ценнос-
ти, Българската православна църква среща предизвикателствата на глобализа-
цията, подобно на всички традиционни обществени структури по света. Едно 
е да имаш проблеми в условията на традиционното общество с утвърдени кон-
сервативни ценности, друго е да живееш в свят, в който работят многобройни 
“супермаркети” на идеи и ценности. Илюзорно е да се смята, че глобализацията 
би могла да се овладее и вкара в удобни за нечии мисловни стереотипи рамки: тя 
е закономерно явление, развиващо се благодарение на революцията в комуника-
ционните технологии. Следователно Църквата никога преди не е съществувала 
в такава динамична и ерозираща традицията среда, поради което и опасността 
от нейното прогресиращо обезличаване е много по-голяма от преди. За да съ-
ществува в новата среда, Българската църква трябва на първо време да скъса 
със самодоволството и инертността и да се видят проблемите в цялата им 
сложност.

Преди всичко българското общество трябва да се прости с илюзията, че са въз-
можни бързи промени в поведението и стереотипите на мислене на българското 
духовенство. То свикна да бъде отделено от държавата, но не и да решава сво-
ите проблеми без нейна намеса. Аз лично силно желая Българската православна 
църква да запази и да увеличи полагащото  се от традицията влияние, но в 
същото време съзнавам, че това не е възможно без изпреварващи действия от 
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страна на Светия синод. Той трябва чувствително да подобри качеството на 
управление на своите структури, да усъвършенства управлението на църковни-
те имоти и да извоюва пълна финансова самостоятелност. Владиците не тряб-
ва да се страхуват от по-чести промени в църковния устав. Необходимо е също 
така да намерят механизми за неговото съблюдаване. Всички структури на 
Църквата трябва да насочат своето внимание към благотворителната дейност 
във всичките  аспекти, като използват богатия опит на различни църкви и ре-
лигиозни организации по света. Крайно време е Българската православна църква 
да приеме и да изпълнява разгърната програма за религиозно образование, без 
да разчита това да стори държавата. И накрая, може би най-сложното за изпъл-
нение изискване: Църквата, като институция, и всеки неин отделен служител 
да се противопоставят на опитите за тяхната политизация или използване за 
политически цели. Църквата не трябва във всеки случай да отговаря на изис-
кванията на светското общество, но тя има задължението и призванието да 
се превърне в мощен морален коректив на светската власт. А това е нещо, от 
което съвременното българско общество има огромна необходимост.
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Ясен Бориславов

бЪлгарСКата цЪрКва ДнеС

“Другите народи имат религии, ◊
ние имаме попове.” ◊

Никос Диму,  ◊ Нещастието да си грък,
С. 1997 ◊

Какво ще стане с Българската православна църква след края на разкола? Този 
въпрос тлее от години, а в началото на 2007 г. неговата сериозност внезапно 
се изостри покрай няколко текущи скандала – архонтията на бизнесмена Слави 
Бинев, сделките с недвижими имоти във Варненска и Преславска митрополия и 
избора на подозирания в зилотски настроения епископ Николай за Пловдивски 
митрополит. В първите два случая става дума за пазарни операции – при единия 
с материални активи на Църквата, а при другия с нейните благодатни артику-
ли. 

И в трите събития обаче прозират тревожни процеси:

На 2 януари Старозагорският митрополит Галактион възвел в архонтско дос-
тойнство известния предприемач и съдържател на нощни клубове Слави Бинев. 
Ритуалът е бил извършен в църквата “Санта Мария Маджоре” в Рим. Две седми-
ци по-късно това предизвика малък дипломатически и по-шумен обществено-цър-
ковен скандал. Оказа се, че дядо Галактион в пълно архиерейско облачение с коро-
на, омофор, жезъл и всички инсигнии на епископското си достойнство е направил 
една шмекерия. Пътуването му до Италия било уж частно и имал разрешение 
да отслужи в споменатия храм само маслосвет за приемането на България в 
ЕС, а вместо това или покрай това той свършил една съвсем друга, при това 
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неканонична работа. Архонтията стана повод за оживени медийни полемики. 
Спомената беше и цената на тази инвеститура – 300 000 лева, което изглежда 
допълнително засили интереса и направи архонтството нещо конкретно, поне 
като финансово изражение.

Цялата история лесно би могла да се интерпретира откъм оперетно-гротеск-
ната  страна. Материалът за това е в изобилие, особено в някои електронни 
медии. Форумите в интернет припомниха как преди няколко години като пред-
седател на храм “Св. Александър Невски” дядо Галактион е осветил албум на 
известна фолк певица. В медиите се появи и някакъв севастократор Румен, 
председател на “болярски съвет”, който държал авторските права върху бла-
городническите титли на българския пазар. Разбра се и това, че Бинев не е 
първият новобългарски архонт, защото преди две години, при правителството 
на Симеон Сакскобургготски, още трима богати българи – Джеймс Велков, Лилко 
Йоцев и едно мистериозно лице, са били архонтисани от Тивериополски епископ 
Тихон, викарий на Западноевропейската епархия. Тогава била определена и цена-
та – 200 000 долара.

Не по-малка тревога предизвика и поведението на Варненския и Преславски мит-
рополит Кирил, който управлява своята епархия като ООД. Той сключи няколко 
сделки с църковни имоти, като по този начин включи и БПЦ в строителната ис-
терия по Черноморието. Като скандална беше определена сделката с 121 декара 
църковни земи в каварненското село Рогачево. Подозрения събуди и съдружието 
на митрополията с Георги Агафонов покрай строящ се върху църковен терен хо-
тел със SPA център във Варна.

Вярно е, че Църквата има значителни имоти, които би трябвало да се управляват 
така, че да  носят приходи. Притеснителна в случая обаче е не икономическата 
активност, а вероятността бизнесът да стане основна църковна дейност.

Третият скандал – с новоизбрания Пловдивски митрополит Николай, очерта друга 
тенденция. Около избора му стана известно, че като викарен епископ на патри-
арха бил дръпнал килимчето и стола изпод папския нунций, когато той отишъл 
в “Св. Неделя”, за да честити имения ден на патриарха. Припомнено беше и как 
заключил олтара на патриаршеската катедрала по време на визитата на папа 
Йоан Павел II.

Подобно ревниво и крайно догматично разбиране на църковното служение води 
не само до прояви на лош вкус, но може да предизвика и изолация на Църквата.

Оставена най-сетне на себе си, БПЦ започва да проявява вътрешни противоре-
чия, които в латентна форма са тлеели и ако бъдат задълбочени, вещаят нов 
разкол, този път с догматическа, а не криминално-политическа, основа.

На практика българското общество отново е изправено пред въпросите, които 
съпътстваха разкола и които явно не са получили ясни отговори. Какво пред-
ставлява Църквата и за какво служи? За порядъчните клирици и въцърковените 
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миряни отговорите са ясни, но за преобладаващата част от българското об-
щество, което не е наставлявано в истините на вярата, тези въпроси същест-
вуват и подобни скандали, ерозирайки публичния образ на Църквата, водят до 
погрешна представа за същината .

Църковният разкол и неговото отразяване в медиите (осветлявана беше по-чес-
то зрелищната му страна) създаде една масова представа за Църквата като 
обществена организация. Малко са хората, които я възприемат като мисти-
ческо тяло, като богочовешки организъм, като общество от вярващи със свой 
тайнствен и благодатен живот.

Съвременното отношение на българското общество към неговата Църква съ-
четава доброжелателно любопитство и неразбиране. Тя е възприемана по-ско-
ро като чисто национална институция, политико-просветна организация, която 
следва да бъде бранена с патриотичен устрем от всякакви посегателства и 
укори, пък било и от други православни църкви. Това схващане е вкоренено през 
Възраждането и все още не е изгубило своята актуалност. 

В традиционните представи българският свещеник живее в два образа. Единият 
е битово-присмехулен – дядо поп е лицемер, чревоугодник, пияница и похотливец. 
Другият образ на свещеника е извлечен от националната героика. Той е духовен 
и политически водач, книжовник и просветител, мъченик пред олтара на оте-
чеството. Такива са св. патриарх Евтимий, Неофит Бозвели, Иларион Макари-
ополски, Екзарх Йосиф и много други. Първият образ е създаден от фолклора и 
литературата, а вторият – от историята. И двата са крайни и екстремни, а 
междината, в която би трябвало да се разполага порядъчният делничен клирик, 
е като че ли бледа и празна.

В широката амплитуда между карикатурното и героичното образът на самата 
Църква остава неясен. Не се разбира какво представлява и за какво служи. За 
мнозинството българи християнството е нещо чисто битово и свързано най-ве-
че с празничния календар. Поради което и големите християнски празници като 
Рождество и Великден чрез медиите у нас лесно се оказват потопени в един 
католико-протестантски потребителски кич.

Именно поради неразбиране на същината на Църквата през годините на разкола, 
пък и все още, журналисти, политици и всякакви общественици с дидактичен и 
назидателен тон говореха и продължават да говорят за необходимостта тя да 
се модернизира и да се реформира. 

Да се “модернизира” Църквата в някакъв смисъл означава да престане да бъде 
Църква. Тя не може да се модернизира, защото в същината си е антимодер-
на. Модерността противоречи на нейната природа. Модерността е отношение 
към времето като към нещо, което предизвиква постоянни изменения, прогрес, 
възход, движение към новото, различното, към “по-добро”. Отношението към 
времето в Църквата е друго. То е диаметрално противоположно. Църквата сви-
детелства за неизменяемото, постоянното, вечното, изначалното есхатологич-
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но време. В този смисъл тя е антимодерна. Нейната мисия е да противостои 
на модерността, да бъде антидот (противоотрова) на модерността. Чисто 
външните атрибути на модерността не биха могли да засегнат тази нейна 
антимодерна същност. На Атон в архондарика (отделението за гости) на някои 
манастири има два часовника, показващи различно време. Под единия пише Greek 
time, а под другия Byzantine time. Монасите живеят в Byzantine time, независимо 
че изпод расата им понякога се чува звън на мобилни телефони.

Плод на неразбирането на Църквата като богочовешка институция със свой 
тайнствен и благодатен живот беше и самият разкол в БПЦ. Той започна вне-
запно през май 1992 г., след като тогавашният директор на изповеданията реши 
да уволни патриарха и няколко владици, като ги обяви за “нелегитимни” – един 
термин, извлечен от гражданското и непознат в каноничното право. По-ната-
тък нещата се развиха бурно и скандално с окупации на църковни сгради, грозни 
сцени, протести от патриарси на чужди православни църкви, протяжни съдебни 
дела и т. н. Всичко това е добре известно, защото откъм скандално-зрелищната 
му страна разколът беше щедро отразен в медиите.

През септември 1998 г. шестима православни патриарси и още толкова пред-
стоятели на поместни църкви дойдоха в София и на проведения под купола на 
храма “Св. Ал. Невски” всеправославен събор прогласиха каноничността на па-
триарх Максим и за пореден път приканиха разколниците към покаяние. Някои го 
направиха, други не. Но още тогава стана ясно, че разколът затихва. Процесът 
беше плавен и имаше няколко важни етапа. Явно нормализирането на отноше-
нията между Църквата и държавата беше част от политическите амбиции на 
Симеон Сакскобургготски и той го показа още през април 2001, отивайки на ве-
ликденската служба в “Св. Александър Невски”, нещо, което правителството и 
президентът на СДС старателно отбягваха. При правителството на НДСВ раз-
колниците останаха без политическа подкрепа, а визитата на папа Йоан Павел II 
през май 2002 г. не остави съмнения кой е действителният български патриарх. 
Няколко седмици по-късно това беше признато и от Надежда Михайлова, тогава 
председател на СДС. Изгонването на разколниците от окупираните храмове 
през лятото на 2004 г. сложи край на една продължила цели 12 години църковна 
драма. През този период Църквата влезе в полезрението на обществото и това 
беше нещо хубаво в цялата злина, но за съжаление тя не успя от първо лице и 
по достъпен начин да каже истината за себе си.

Отвъд видимата страна разколът имаше и друга, невидима, но по-важна за 
клириците. Успоредно с административния произвол спрямо БПЦ имаше и друг, 
каноничен произвол от страна на църковници. Това бяха противоканоничните 
хиротонии, чрез които първо Христофор Събев, а после и други монаси станаха 
епископи. Става дума за църковно тайнство, чрез което се получава Божестве-
на благодат като безвъзмезден дар. Тайнството и благодатният дар е онова, 
което прави един човек монах, свещеник или епископ. Тайнството не е админи-
стративен акт. То не може да се отменя, както се отменя административен 
акт и тъкмо това е създавало най-сериозните и дълготрайни усложнения при 
множеството разколи в дългата църковна история. Отъждествяването на ка-
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ноничните граници на Църквата с нейните харизматични граници е несигурно 
и по този въпрос мненията на богословите не са единни. Затова разколниците 
толкова настоятелно бяха приканвани към покаяние и възстановяване на църков-
ното единство. Затова и противоканоничните хиротонии бяха признати и по-
твърдени, а покаялите се разколници бяха приети в църковно общение и получиха 
назначения. Един от тях беше и Галактион.

В разгара на архонтския скандал, воден от желание да оправдае своето проти-
воканонично поведение, Галактион заяви, че е “застрашена институционалната 
независимост на БПЦ”. Това твърдение е чисто спекулативно. През цялата ис-
тория на Православието отношенията между Църквата и държавата са белязани 
от известна доктринална недоизясненост. Множество са примерите на груба 
намеса на царе и императори в църковните дела, както и обратното – властни 
и силни по характер патриарси са диктували политическото поведение на им-
ператори. Симфонията на двете власти – светска и духовна – е нещо идеално 
и поради това трудно и рядко постигано. Историята на Българската църква не 
прави изключение. Тук няма да се спираме на рестрикциите спрямо православно-
то духовенство по времето на Стамболов и Стамболийски, както и по време на 
комунизма. За това е писано достатъчно.

Проблемът с “институционалната независимост” на Църквата днес е друг. Дали 
пълната институционална независимост на отделни синодални архиереи няма да 
предизвика нов разкол и дали няма допълнително да увреди нейния и без друго 
пострадал в годините на разкола публичен образ? 

Онези, които по един или друг повод са се докосвали до кухненските дела на БПЦ, 
знаят, че известна част от епископата не респектира в морално отношение. 
А както се разбира, съблазните извън Църквата не са никак малко. Как подат-
ливите на финансови и други съблазни епископи да бъдат обезвредени? Едва ли 
пълната “институционална независимост” би помогнала за това.

Пробуждането на БПЦ може да стане без намеса на държавата, но с натиск от 
страна на обществото, и то от въцърковената му част, от страна на просве-
тените и участващи в църковното изпълнение миряни, онези миряни, които са 
носители на духовен капитал и влияние. Техният глас вече все по-често се чува. 
Той прозвуча ясно и при архонтската афера. Само чрез такъв обществен натиск 
епископатът може да бъде склоняван към приличие, защото Църквата няма реп-
ресивен апарат, чрез който ефективно да санкционира неприемливо поведение 
на своите служители. 

В спора за бъдещето на БПЦ ясно се оформят три обществени групи. В първата 
са клирици. Втората е групата на просветените миряни и тяхната роля може 
да се окаже по-важна от ролята на епископата. Трета група са архитектите на 
новобългарската мутробизнесполитаристокрация, които, след като натрупаха 
капитали и оседлаха държавата, сега с лъстива настойчивост канят Църквата 
да им разкрасява душата. От спора би имало трайна и всеобща полза, ако той 
успее да реконструира разрушения морален праг в българското общество. 
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Съществена част от моралните норми във всяко общество е свързана с въпро-
са за богатството. У нас все още няма публичен модел на поведение, който да 
съвместява богатство и приличие. Общество, в което поколения наред са възпи-
тавани в добродетелите на бедността, не би трябвало да се изненадва, когато 
вижда, че сред богатите му хора има твърде много асоциални типове. 

В крайна сметка БПЦ е такава, каквито сме всички ние. Ако не е като нас, няма 
да е нашата църква.
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червенО винО за Хегел

Религията се завръща. Папата и ислямът присъстват нався-

къде. А къде е мястото на Протестантството? Разговор на 

Елизабет фон Таден, журналистка от германския вестник Die 

Zeit, с Фридрих Вилхелм Граф
1

Пред нас е Коледа, а Денят на Реформацията отмина2. Ако трябва да избе-
рете, кой от двата празника е по-любим на теолога Граф?

Философът Хегел отварял най-доброто си червено вино не на Коледа, а на Деня 
на Реформацията, и аз го разбирам добре, тъй като на този ден ние си спомня-
ме, че авторитарната църква е била лишена от власт. Ако се изразим негатив-
но, това е началото на църковното разцепление, а казано позитивно – започва 
плурализирането на християнството, на основата на което се развиват много 
от свободите на модерността.

След като папата се опита да направи католическо тълкуване на Кант3, 
нека попитам кой от двата празника е по-важен за кантианеца Граф?

1 DIE ZEIT, 20.12.2006 Nr. 52. Преводът е направен по публикация на интервюто в интернет: http://www.zeit.
de/2006/52/Graf?page=all
Бележки на преводача: 
2 31 октомври – денят, в който през 1517 г. Лутер заковава 95-те си тезиса на вратата на Витенбергската 
катедрала – по традиция се празнува официално от протестантите в Германия като ден на Реформацията.
3 Става въпрос за словото на папа Бенедикт ХVІ “Вяра, разум, университет”, произнесено на 12 септември 
2006 г. в Регенсбургския университет.

Професор Фридрих Вилхелм Граф е ръко-
водител на Катедрата по систематич-
на теология и етика към Евангелско-те-
ологическия факултет на Университета 
“Лудвиг-Максимилиян” в Мюнхен. Той е 
първият теолог, носител на престиж-
ната награда “Готфрид Вилхелм Лайб-
ниц”, присъждана от Германската из-
следователска общност (DFG). Автор 
на множество монографии и статии, 
посветени на културната история на 
либералното протестантство през ХIХ 
и първата половина на ХХ век и на цър-
ковната политика в Германия.
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Отново Денят на Реформацията. Тъй като един-единствен учен, Мартин Лутер, 
се противопоставя срещу почти всемогъщата институция на папската църква 
и издига изискването за религиозна автономия. Оправданието за това било съо-
бразяването със Свещеното писание. Онова, което Лутер осъзнава по време на 
критическата си работа по библейските текстове, не съответствало с казано-
то от Църквата, отговаряща за въпросите на истината, и той публично заявява 
възгледите си. В очите на един кантианец това представлява решаваща крачка 
към просвещение, която оттогава насам често се е повтаряла в историята на 
интелектуалците и науката. Реформацията става събитие от универсалната 
история, преди да придобие значимост за историята на църквата.

В какво тогава се изразява същността на Протестантството? Опитайте 
се да преведете основните положения на Реформацията на езика на съвре-
менната ситуация. Да започнем със sola fide4. Според Лутер човекът е 
оправдан единствено чрез вяра. Какво означава това днес?

В миналото и днес се предлагат множество пътища за придобиване на душев-
но спасение и вечен живот. В sola fide се крие схващането, че никой от нас не 
може по собствените си сили да има удачен живот. Но всеки от нас може да се 
замисли за това, че живее благодарение на предпоставки, създавани за него от 
някъде другаде.

Sola gratia твърди, че човекът е определен само чрез благодатта?

Всеки от нас е зависим от множество неща, които не е постигнал сам, а дължи 
на доверието и верността на другите към него. Sola gratia означава, че всеки 
отделен човек е приет, възприеман е сериозно, и то по начин, който се изплъзва 
от човешките сили.

Sola scriptura – единствено Свещеното писание ли посочва правилния път?

Чрез Свещеното писание имаме инстанция, която се противопоставя на господ-
стващото знание на учените богослови, приемано за неподлежащо на изменения. 
Положението sola scriptura призовава да се делегитимира традицията на Църква-
та и човекът да започне да чете сам.

А solus Christus?

Това словосъчетание насочва другите три принципа към Иисус от Назарет, към 
Неговия живот и страдание, към Неговото оставащо присъствие. На Разпети 
петък се е случило решаващото – авторитарните образи на Бога са декон-
струирани. Пример за това е една стара песен от епохата на Витенбергската 
реформация, в която се пее: “О, колко ми е жал, сам Бог е умрял.”5 Но тъй като 
за мнозина тази смърт на Бога [Gott] звучала твърде обезпокоително, в по-късна 
версия на песента се казва, че Господ е мъртъв.

4 Solus Christus, sola fides (gratia), sola scriptura (лат.) – Единствено чрез Христос, единствено чрез вярата (бла-
годатта), единствено чрез Библията: основно положение в учението на Лутер за спасението.
5 “Oh große Not, Gott selbst ist tot.”
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Какъв е днес протестантът? С идеята си за свободата на християнина 
Лутер не е улеснил ситуацията. През 1520 г. той пише, че човекът е както 
покорен роб, така и господар на всички неща. Как да разбираме това?

Разграничението на Лутер между външен и вътрешен човек е важно. Външни-
ят човек изпълнява различни социални роли, например на майка, журналистка и 
т. н. Но в същото време човекът е нещо повече от своите роли, индивидът е 
вътрешно свободен. Това положение е било валидно тогава, валидно е и днес.

През Просвещението Йоахим Хайнрих Кампе пише в своя речник, че про-
тестант е онзи, който се противи “срещу всяко задължаване” “да вярва в 
нещо, което не почива върху съгласувано изказване между неговия разум и 
Библията”. Какво би могло да се промени в тази формулировка днес?

Нищо.

А в схващането на Хегел, че Реформацията е “основната революция” в 
епохата на Новото време, и то защото “принципът на свободния дух се 
превръща в девиз на света”?

Днес знаем повече от Хегел за комплексния произход на модерността. Но ако в 
Европа християнството е развило сила да формира културата, то и до днес Ре-
формацията е решаващият вододел за това. От тогава насам имаме конкурен-
ция и легитимни различия в тълкуването на християнството. Възниква модерна-
та държава, която чрез автономното право държи под контрол деструктивните 
сили на религията. С Реформацията укрепват отделните енории и се формират 
представителни църковни органи, синодите, което налага и културата на деба-
та, на спора между мненията. Вярно е, че наличието на повече различия означава 
повече конфликт. Но един кантианец би настоявал, че с валидността на държав-
ното право, с разграничението между моралност и легалност днес разполагаме 
с добри инструменти за справяне с конфликтите. Освен това реформаторската 
теология подчертава разликата между личност и дело. Тя дава възможност да 
спорим по същество, без да се отнасяме с неуважение към опонента си.

Днес в просветените общества религията се завръща. Но очевидно Като-
лицизмът се справя по-добре, отколкото Протестантството. На какво се 
дължи това?

Католицизмът живее от мощни и сетивни инсценирания. Протестантството 
е по-напрягаща, интелектуално по-взискателна форма на християнството. Ка-
толицизмът е религия на окото, на театралното, а това е предимство в наша-
та култура, в която визуалните медии играят толкова голяма роля. Обратно, 
Протестантството е религия на ухото. Със своята медийна икона – папата 
– Католицизмът днес демонстративно е заел публичното пространство, за да 
показва символната си сила.

Как Протестантството би могло да не изостава? С дрезденската 
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“Фрауенкирхе”6 наместо Светия лик?7

Дрезден е интересен пример, тъй като “Фрауенкирхе” беше възстановена само 
защото гражданите протестанти надделяха над поместната църква в Сак-
сония, която искаше да остави руините и в бъдеще да напомнят за вината 
на германците. А сега нововъзникналата църковна сграда, с богослужението и 
концертите в нея, се е превърнала в място, разпространяващо протестантска 
набожност далеч отвъд Дрезден. Това е една успешна история, която ни показва 
колко е важно да възприемаме сериозно собствените си религиозно-исторически 
традиции и по този начин да се подсили профилът на Протестантството.

Но много от самите протестанти днес вече не го разпознават. Да вземем 
например Хелмут Шмит и Ерхард Еплер8, опоненти в дебата за превъоръ-
жаването, или Хилари Клинтън и Джордж Буш, политически противници в 
Америка – всички те са протестанти. Как да се подчертае този профил?

Германското протестантство може да понесе много различни тълкувания. От 
първите години на Реформацията насам то е формирано от разнообразни по-
литически ориентации – от лутеранската традиция, изграждаща етиката на 
отговорността на Шмит, до традицията на непосредствеността, изразяваща 
се в етиката на убеждението на Еплер.

Какъв е тогава “протестантският профил”?

За Протестантството са характерни концентрацията върху словото, високото 
положение на музиката, тенденцията към самовглъбяване, личностното усвоява-
не на религиозните съдържания, което след пиетизма9 се изразява и в патоса на 
социалното изграждане, особено чрез усилията за образование.

Оттук възниква пъстър спектър, който обхваща както милиони последо-
ватели на харизматичните петдесятни църкви, така и Мартин Лутер или 
Дитрих Бонхьофер. Поради тази причина мнозина приемат онова протес-
тантство, което им допада най-много. Особено предпочитано от образо-
ваните германци е протестантството на саморефлексията, на изследова-
телската свобода и разсъжденията върху справедливостта. Позволено ли 
е това? Да оставим настрана антисемитското, ревностно мисионерства-

6 През октомври 2005 г. протестантската църква “Фрауенкирхе” в Дрезден беше тържествено преосветена 60 
години след като бароковата сграда е разрушена от съюзнически бомби по време на Втората световна война. 
Възстановяването ú се определя като акт на опрощение.
7 Светият лик е парче плат, на която е изобразено лице, приличащо на това от Торинската плащаница. През 
септември 2006 г. папа Бенедикт ХVІ посети капуцинския манастир в италианското селище Манопело, в чиято 
църква се съхранява тази “неръкотворна икона”.
8 Хелмут Шмит е канцлер от 1974 до 1982 г., социалдемократ. По време на Студената война се застъпва за про-
цеса на военно превъоръжаване. Ерхард Еплер също е политик от Социалдемократическата партия, от 1968 
до 1974 г. министър на икономическото сътрудничество. Заедно с група християни от СДП остро критикува по-
литиката на Шмит, подкрепя мирното движение в началото на 80-те години и активно се ангажира с дейността 
на Евангелската църква в Германия (EKD).
9 Протестантско религиозно течение в Германия от края на ХVІІ в., което издига в култ нравствения живот, 
благочестието и смирението, обявявайки се против всякакви светски развлечения и официална църковна 
обредност.
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щото и набожно казионното протестантство.

В никакъв случай не бих искал да оставя без внимание сенчестите страни, сред 
които са латентният антикатолицизъм и протестантската принудителност. 
Но всяко съвремие неизбежно разсъждава върху това коя от традициите на 
многозначното Протестантство иска да наследи, а религията е твърде важна, 
за да се отстъпи пред фалшивото. Следователно става въпрос за спор между 
тълкуванията, а също и за интереси. Без ново тълкуване не е възможно и фор-
мирането на традиции.

Антикатолицизмът е общото, около което всички протестанти в ситуа-
ция на обърканост винаги са се обединявали. Не може ли без него?

Всяка социална група се определя, независимо дали ни харесва или не, чрез по-
раждащия предразсъдъци въпрос кой принадлежи към нея и кой не. Това не е 
особено характерно за Протестантството. Но фактически то е форма на хрис-
тиянството, която се противопоставя диаметрално на определени основни бо-
гословски решения на Католицизма. Това не е предразсъдък, а означава само, 
че трябва да възприемем Католицизма сериозно, да имаме респект към него. С 
неясни позиции няма да спечелим много.

Какво в днешния Католицизъм е неприемливо за протестантите? Почита-
нето на светците? Придаването на чудотворна сила на предметите, които 
се докосват? Или какво?

Католицизмът, упражнявайки значителен натиск от Рим, прави нормативно раз-
граничение между свещеници и миряни. Обратно на това, Протестантството 
се придържа към идеята за свещенството на всички вярващи и подчертава рели-
гиозното пълнолетие на отделния индивид: да бъдеш християнин е много повече, 
отколкото само да си член на Църквата. Неприемлива е институцията на папа-
та. Протестантите не се нуждаят от папа. И още, в католическото разбиране 
за това кой има право да служи в църквата се крие дискриминация. Неприемливо 
е също и това, че Католическата църква изисква спазването на морални норми 
навън, които тя не уважава навътре.

Например?

Човешките права. За съжаление сред германските католически богослови цари 
атмосфера на потискане на свободното изразяване и откритата аргумента-
ция.

Защо тогава Протестантската църква коментира избора на папа толкова 
сдържано?

Изборът на германски систематичен теолог за папа оправдано беше честван 
като нещо извънредно. В същото време не може да се пренебрегне фактът, че 
този папа преследва една радикално антипротестантска програма с мислов-
на категоричност, заслужаваща интелектуален респект. Църковното протес-
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тантство храни много илюзии какво може да представлява икуменизмът. Ику-
меническото сътрудничество в Германия между двете равни по големина групи 
от католици и протестанти е особено важно. След опита с културното проти-
вопоставяне през ХIХ век по разбираеми причини то беше също толкова непри-
косновено, колкото и културата на консенсуса на федералната република. Освен 
това двете църкви знаят, че заедно са политически по-ефективни. Разбира се, 
някои протестантски църковни функционери с охота поглеждаха крадешком към 
силната институция, а от страна на католиците имаше многообразни податки 
за unfriendly takeover. По-смислено би било, ако различията се признават ясно. 

Сега Протестантската църква иска да бъде “Църква на свободата”. Много 
протестанти разбират свободата си, като излизат от нея. Свободен ли е 
един протестант в Църквата или е свободен от нея?

От десетилетия църквите преживяват процес на ерозия, подобно на синдика-
тите и партиите. А сред протестантите винаги е имало християнство извън 
църквата. Но в църковното протестантство днес наблюдаваме драматично 
стесняване на социалната среда. Пасторите не произлизат както по-рано от 
образованото бюргерство. Това също е причина, поради която мнозина се от-
връщат.

Имате предвид, че за онези, които могат да мислят и имат претенции за 
естетическо качество, предлаганото от Църквата е твърде скромно?

В Църквата има фатална склонност към антиинтелектуализъм, една нова ми-
словна мързеливост. Изискващият Бог отстъпва на един църковен Бог, използван 
от човека за утешение като плюшена играчка. Освен това Протестантство-
то прекали с политизирането, което възприема нуждаещата се от тълкуване 
политика като въпрос на вероизповедание. Това също оказва отблъскващо въз-
действие.

През есента на 1989 г. в източногерманската протестантска църква има-
ше хора, които казваха: “Оставам в Църквата, не мога по друг начин.” За 
щастие те разклатиха Стената.

Голямото постижение на Евангелската църква в ГДР беше, че се съхрани като 
място на относителна автономия. По богословски причини тя беше в състояние 
да предостави свободно пространство и за другите опозиционери. В източ-
ногерманските църкви не цареше натиск към еднообразие. Но също така не е 
случайно, че след промените по-скоро католиците бяха често готови да поемат 
политическа и публична отговорност. Те имат конструктивно отношение към 
властта. Обратно, протестантските пастори бързо се оттеглиха от полити-
ката с нейните неприятни принуди. Това също е част от историята на 1989 г.

Теологът Паул Тилих говори за протестантския принцип, който се състои в 
отказа да се обожествява отсамземното. В този смисъл всеки гражданин 
на света, независимо от своя светоглед, може да стане протестант. На-
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влиза ли днес Протестантството в други световни религии? 

В нехристиянските религиозни култури, в будизма, както и в исляма, сега се дис-
кутира дали е необходима реформация. Както винаги, става въпрос за вътрешно 
обновление, което приема сериозно собствената традиция. В исляма днес сме 
свидетели как наследените авторитети вече не се признават, как се плурализи-
рат ислямските верови култури, как мнозина проектират свой ислям. Тук спада, 
разбира се, и политическият ислям. 

Именно опитът с исляма показа, че непосредственото изразяване на веро-
ва позиция спрямо световната общественост може да бъде опасно. Трябва 
ли поради тази причина Църквата като мост да придобие по-голяма важ-
ност?

Все повече хора реагират на завръщането на исляма в Европа, търсейки хрис-
тиянството. Мнозина се чувстват принудени отново да се възприемат като 
християни. Сабине Кристиянсен10 изведнъж започна да говори за себе си като 
за християнка. Натискът за заемане на позиция нараства. Ето защо църквите 
придобиват обществена тежест. Разбира се, това е в сила в същата степен и 
за новата масово продавана литература с духовни наставления.

Успехът на подобни книги също е свидетелство, че много хора почти не 
се вълнуват от интелектуалното протестантство. Докато Лутер е бил 
разбираем за всички. Какво може да предложи Протестантството днес на 
мнозинството от населението?

Една народна църква трябва преди всичко да поддържа добра култура на богослу-
женията. Казано с икономически понятия, Протестантската църква трябва да се 
захване с мениджмънт на качеството и със същността си – тя носи отговор-
ност за добро богослужение, за добри погребения, кръщения, проповеди.

Тогава Протестантството, което толкова високо цени индивидуалност-
та, отново се сблъсква със страничните си въздействия, защото стотици 
индивидуалисти протестанти имат също толкова на брой индивидуални 
представи какво е добро.

Самата Евангелска църква трябва да знае какво е успешно кръщение. Протес-
тантското богослужение се крепи на две опори. Основната опора е литургията, 
която живее от постоянната разпознаваемост и поради това кръщението в 
Хамбург и в Мюнхен би следвало да е еднакво в литургично отношение. Другата 
опора обаче е проповедта. Сполучливата проповед е насочена към конкретна 
енория от кръстени християни. Кръщенията са празници на индивидуалността. 
Те изявяват “безкрайната ценност на всяка човешка душа” и са форма на при-
знаването, на сериозното възприемане на отделния индивид, които са специфич-
но присъщи на протестантството.

10 Журналистка и водеща на популярно обзорно политическо предаване по ARD, официалната немска телеви-
зия.
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По света

Отговорете накрая на няколко въпроса за настоящето. Какво идва наум на 
един протестант, когато говорим за ключови теми от съвременния об-
ществен дебат? Най-напред: образование?

От самото начало на съществуването си Протестантството е образовател-
на сила. Много от проблемите, с които се сблъсква днес социалната държава, 
са проблеми на образованието. Ние живеем в класово общество от нов тип. 
Протестантите не се задоволяват с това положение. Образованието е повече 
от знание и техническа компетентност. За Протестантството то е и силно 
изграждане на личността.

Свобода?

Изследователската свобода е висше благо, което в Европа е извоювано срещу 
църквите. Църквите нямат монополната претенция да се определят като мо-
рални инстанции на обществото. Свещените текстове допускат твърде много 
тълкувания, за да може само едно от тях да бъде меродавно. 

Бедността?

Бедността е скандал. Но към тъжната реалност спада и това, че не знаем как 
да се справим с нея. Илюзия е, че бедността може да бъде премахната с прераз-
пределение на благата. От нея може да изведе единствено образованието.

Откъде да започне днес онзи, който иска да се запознае с Протестантство-
то? От музиката? Или с посещение на богослужението? 

Нека чете Лутер.

Превод от немски: Теодора Карамелска
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Жак Маритен

нарОДЪт и ДЪржавата

Нация, политическо общество и държава

Няма по-неблагодарна задача от опита за рационално разделяне и обособяване – 
т. е. от опита за осмисляне на научно или философско ниво – на общи понятия, 
възникнали във връзка с преходни практически нужди на човешката история, 
обременени със социални, културни и исторически значения, толкова двусмис-
лени, колкото и плодотворни, съдържащи, заедно с това, ядро от умопостигаем 
смисъл. Тези понятия не са фиксирани, а подвижни. Те са изменчиви, флуидни. 

Жак Маритен (1882–1973) е един от 
най-значимите философи на ХХ век, ос-
новна фигура на неотомисткото движе-
ние, мислител с изключително влияние в 
католическия свят. Неговото монумен-
тално философско наследство обхваща 
почти всички предметни области на 
философското знание: онтология, гно-
сеология, етика, естетика, политическа 
философия.

Предлагаме на читателите на Хрис-
тиянство и култура първата глава на 
неговата книга Човекът и държавата. 
Избраният текст от този теоретиче-
ски трактат и своеобразен манифест 
на “новата демокрация” анализира съ-
държанието, границите и връзката 
между основни категории на политиче-
ската философия: нация, политическо 
общество, държава, народ. Текстът има 
безспорна просветителска стойност и 
несъмнена актуалност, доколкото тен-
денцията за злоупотребата с ключови 
категории на политическия разум е упо-
рита историческа тенденция, трайно 
изкушение за многобройните любители 
на тоталитарните решения и национа-
листическата екзалтация.
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Употребата им невинаги е еднозначна. Ние сме толкова по-улеснени в тяхната 
употреба, колкото по-малко знаем точния им смисъл. Всеки опит да ги дефини-
раме и разграничим ни изправя пред много затруднения и проблеми. Търсейки ис-
тината, изследователят поема риска да тръгне по погрешен път, анализирайки 
и систематизирайки понятия, произтичащи от всекидневния живот и противо-
речивия опит. 

Тези уводни думи се отнасят напълно към понятията нация, политическо обще-
ство (политическо тяло) и държава. Няма нищо по-наложително за сериозната 
политическа философия от разграничаването на тези три понятия и от ясното 
дефиниране на техните смислови граници. 

Често в обичайната, повече или по-малко неясна, реч тези три понятия са упо-
требявани, и то легитимно употребявани, като синоними. В социологията и в 
политическата теория обаче те трябва да бъдат строго разграничени. Смесва-
нето или систематичното отъждествяване на нация и политическо общество 
или на политическо общество и държава, или на нация и държава е истинско 
проклятие за съвременната история. Точното дефиниране на тези три понятия 
е задължително. Ето защо педантичността на моя анализ ми се струва извини-
ма тъкмо поради важността на тези принципи на политическата философия, към 
чието осмисляне ще се стремим нататък.

Общност и общество

Първото разграничение, което трябва да бъде направено, е между понятията 
общност и общество. Ясно е, че тези две понятия могат да бъдат употребя-
вани и като синоними, самият аз съм правил това много пъти. Същевременно е 
правилно и уместно да бъдат отнесени към два вида социални групи, които са 
по своята същност различни по природа. Това разграничение, макар и печално 
злоупотребено, за съжаление, от теориите за превъзходството на “живота” 
над разума, е само по себе си установен социологически факт. Общността и об-
ществото са етико-социални и чисто човешки, а не просто биологически реал-
ности. Но общността е в по-голяма степен продукт на природата и е по-близо 
до биологичното, докато обществото е повече продукт на разума и е по-близо 
до интелектуалните и духовни свойства на човека. Тяхната вътрешна социална 
същност и техните характеристики, както и сферите на тяхната реализация, 
не съвпадат.

За да разберем тези разлики, ще трябва да си припомним, че социалният живот 
сам по себе си обединява хората с оглед на някакъв общ обект. В социалните 
отношения винаги е наличен обект, материален или духовен, около който се пре-
плитат човешките отношения. В общността, както Ж. Т. Делос правилно от-
белязва, обектът е факт, предшестващ определенията на човешкия ум и воля 
и действащ независимо от тях при създаването на общ несъзнаван дух, общи 
чувства, психологически структури и общи нрави. Но в обществото обектът е 
задача за изпълнение и цел за постигане, което зависи от човешките ум и воля 
и се предшества от активност – решение или поне съгласие – на разума на ин-
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дивидите. Така, що се отнася до обществото, обективният и рационалният еле-
менти в социалния живот стават експлицитно видими и заемат водеща роля. 
Бизнес организациите, профсъюзите, научните асоциации са общества точно 
толкова, колкото и политическото общество. Регионалните, етническите, ези-
ковите групи, социалните класи са общности. Племето, кланът са общности, 
които проправят пътя и предшестват появата на политическото общество. 
Общността е продукт на инстинкта и наследствеността в дадени обстоятел-
ства и исторически рамки. Обществото е продукт на разума и нравствената 
сила (която древните наричали “добродетел”). 

В общността социалните отношения произтичат от конкретната историче-
ска ситуация и от заобикалящата среда: колективната характеристика на емо-
циите – или колективния несъзнаван дух – има приоритет над личното съзнание, 
което значи, че човекът е продукт на социалната група. В обществото лич-
ното съзнание има приоритет, социалната група е оформена от индивидите и 
социалните отношения произтичат от конкретна инициатива, конкретна идея и 
свободна определеност на човешките личности.

Дори в естествените общества, като например семейното и политическото – 
тоест при общества, които са едновременно необходими и спонтанно оформени 
по природа – обществото в крайна сметка произтича от човешката свобода. 
Дори в общностите – регионалните общности, примерно, или професионалните 
общности – възникващи около някои отделни общества, като индустриални или 
търговски организации, общността произхожда от природата. Имам предвид, 
че възниква от реакциите и приспособяването на човешката природа към кон-
кретна историческа среда или към фактическото влияние на съответното ин-
дустриалното или търговското общество върху естествената обусловеност 
на човешкото съществуване. В общността социалната принуда произтича от 
наложените модели на поведение и се осъществява като предопределеност. В 
обществото социалният натиск произтича от закона и рационалните регула-
ции или от идея за обща цел. То предполага лична съвест и свобода, свободно 
подчинени на закона.

Обществото винаги поражда общности и общностни чувства в себе си или 
около себе си. Общността никога не може да произведе общество, въпреки че 
може да бъде естествената почва, от която посредством активност на разума 
възникват едни или други социални организации.

Нация

Нацията е общност, а не общество. Нацията е една от най-значимите общно-
сти, може би най-комплексната и завършена общност, породена от цивилизова-
ния живот. Съвременната епоха преживя противопоставяне и конфликт между 
Нацията и друга важна човешка общност – Класата, но фактически енергията 
на нацията се оказа по-мощна, доколкото е по-дълбоко вкоренена в природата.

Думата нация произхожда от латинското nasci, т. е. от идеята за раждане, но 
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нацията не е биологически феномен, подобно на расата. Тя се отнася към етико-
социалната сфера: това е човешка общност, основана на факта на раждането и 
произхода, запазвайки моралното значение на тези понятия: раждане за разумен 
живот и цивилизационна дейност, произход от семейните традиции, социално и 
юридическо формиране, културно наследство, общи понятия и обичаи, историче-
ска памет, страдания, стремежи, надежди, предразсъдъци, исторически травми. 
Общо казано, етническата общност може да бъде дефинирана като общност 
на формата на възприятие, вкоренени както във физическата почва, от която 
произхожда групата, така също и в моралната почва на историята; тя става 
нация тогава, когато фактическата ситуация навлезе в сферата на самосъз-
нанието, с други думи, когато етническата група осъзнае, че тя конституира 
общност на формата на възприятие (или още по-точно – общ несъзнаван дух) 
и притежава свое собствено единство и индивидуалност, своя собствена воля 
да продължава съществуването си. Нацията е общност от хора, съзнаващи 
себе си такива, каквито ги е произвела историята, които ценят своето минало, 
които обичат себе си такива, каквито са или си представят, че са, с някаква 
неизбежна степен на себеотносност и съсредоточеност върху себе си. Посте-
пенното пробуждане на националното самосъзнание е отличителна черта на 
модерната история. Въпреки че само по себе си националното самосъзнание е 
нещо нормално и добро, в крайна сметка то хипертрофира, за да породи чумата 
на Национализма, тъкмо защото понятието за нация и понятието за държава са 
били обърквани и смесвани по най-неудачен и взривоопасен начин.

Нацията има или е имала своя почва, земя – но това не означава, какъвто е 
случаят с държавата, наличие на териториално пространство на власт и упра-
вление, а люлка на живота, труда, страданието и мечтите. Нацията има език 
– въпреки че езиковите групи в никакъв случай не съвпадат с националните. 
Нацията възниква, основана на институциите, но нейното формиране зависи 
в по-голяма степен от личността и съзнанието на човека, от семейството 
или от отделни социални групи, или от политическото общество, отколкото 
от нацията като такава. Нацията има права не други, а именно правата на 
човешките личности да бъдат причастни на специфичните човешки ценности 
на националното наследство. Нацията има историческо призвание, което не е 
нейно собствено призвание (не съществуват примордиални национални монади, 
всяка от които притежава предопределена мисия), но е призвание, само по себе 
си представляващо исторически случайна обособеност на човешкото призвание 
за разгръщане и проява на неговите разнообразни възможности.

Въпреки всичко, казано дотук, нацията не е общество; тя не прекосява грани-
цата на политическата сфера. Тя е общност на общности, самосъзнаваща се 
съвкупност от общи чувства и представи, които човешката природа и инстин-
ктите са групирали около определен брой физически, исторически и социални 
дадености. Като всяка друга общност нацията е “акефална” (т. е. лишена от 
ръководно начало): тя има елити и центрове на влияние – но не и ръководно на-
чало или законодателна власт; има структури – но не и рационална форма или 
юридическа организация; има страсти и мечти – но не и общо благо; има соли-
дарност на нейните членове, преданост, чест – но не и граждански връзки; има 
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обичаи и нрави – но не и формални норми и порядки. Нацията не е обърната към 
свободата и отговорността на личната съвест, тя влага в човешките личности 
втора природа. Тя е общата форма на частния живот, тя не познава какъвто и 
да е принцип на обществен ред. Ето защо в действителност националната гру-
па не може да се превърне в политическо общество: политическото общество 
може постепенно да се отчлени в недиференцирания социален живот, в който 
политическите функции и общностните дейности са изначално смесени; идеята 
за политическото общество може да възникне от недрата на националното об-
щество; националното общество обаче може да бъде само благоприятна почва 
и подходящ случай за нейния разцвет. Сама по себе си идеята за политическото 
общество принадлежи на друг, по-висш порядък. Дотолкова, доколкото политиче-
ското общество съществува, то е нещо различно от националната общност.

Анализът дотук ни дава възможност да разберем какви сериозни последствия 
за съвременната история произтичат от смесването на Нацията с Държавата, 
от мита за Националната държава и т. нар. принцип на националностите, раз-
биран като задължение на всяка нация да се организира в отделна държава. Това 
смесване изопачава образа както на нацията, така и на държавата. Проблемът 
възниква на демократичен терен през XIX век и достига степен на пълно безу-
мие в антидемократичната реакция на настоящото столетие. Нека да разгле-
даме резултата на това смесване в най-ярките му варианти.

Нацията, изтръгната от своя същностен ред и следователно загубила естест-
вените си граници в хода на противоестественото си развитие, се превръща в 
земно божество, чийто абсолютен егоизъм става свещен, а нейната политиче-
ска мощ – употребена, за да разруши всеки устойчив ред между хората. Когато 
Държавата е отъждествена с Нацията, а дори и с Расата, когато възбудените 
земни инстинкти нахлуват в плътта и кръвта  – волята за власт на държа-
вата нараства; тя си позволява да наложи със силата на закона т. нар. образ 
и гений на нацията, превръщайки се по този начин в културна, идеологическа, 
цезаропапистка, тоталитарна държава. Губейки преценка за обективния ред на 
справедливостта и правото, тоталитарната държава се изражда, деградирайки 
до характеристиките на родовата и на феодалната общности. Това се случва, 
защото универсалните и обективните законови връзки и специфични взаимоот-
ношения между индивидите и политическото общество биват заменени с лични 
връзки, основани на кръвна връзка, или частни обвързаности на човека с човек 
– или с клан, партия, водач. 

Наблегнах на разликите между социологическите реалности на националната 
общност и политическото общество. Към това трябва да се добави, както 
вече споменах, че съществуването на дадено общество по естествен начин 
предизвиква появата на нови общности вътре и около дадена социална група. 
Ето защо, когато политическото общество е формирано, особено ако прите-
жава вековен опит, подхранващ истинско гражданско съгласие, то по естествен 
начин поражда в себе си национална общност от по-висш порядък или в само-
съзнанието на вече съществуващата общност, или като формира нова наци-
онална общност, съчетаваща в себе си различни националности. Така, в пълна 
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противоположност на т. нар. принцип на националностите, тук нацията зависи 
от съществуването на политическото общество, а не политическото общество 
от съществуването на нацията. Нацията не се превръща в държава. Държавата 
извиква нацията към живот. Затова и мултинационалната федерация на държа-
вите, каквато е Съединените щати, е едновременно и мултинационална нация. 
Пълноценният принцип на националностите може да бъде формулиран по следния 
начин: политическото общество трябва да развива както свой собствен мо-
рален потенциал, така и уважение към човешките свободи – до такава степен, 
че националните общности, включени в него, да получават пълно признание на 
своите естествени права и спонтанно да се стремят към сливане в една по-
висша и по-цялостна национална общност.

Нека от тази гледна точка сравним четири важни примери: Германия, старата 
Австро-Унгарска империя, Франция и Съединените щати. Германия представлява 
съвкупност от нации, но не съумява да създаде истинско политическо общество. 
Тя претърпява провал поради чудовищно възвеличаване на националното чувство 
и чудовищната нация-държава. Дуалистичната австро-унгарска монархия създа-
ва държава, но не произвежда нация. Франция и Съединените щати са били обла-
годетелствани от особено благоприятни обстоятелства – както на чувството 
за свобода, така и на първостепенната роля на свободния избор и съгласието 
на хората в политическия живот. Във всички случаи това благоприятства въз-
никването на единна нация, съсредоточена около политическото общество – 
нация, постигнала единство вследствие както на вековните изпитания, така и 
на непрестанния процес на самосъздаване. По такъв начин за практически цели 
можем да използваме изразите американска нация и френска нация, за да обо-
значим американското и френското политическо общество. Тези практически 
синоними обаче не бива да ни накарат да забравим фундаменталните различия 
между национална общност и политическо общество. 

Политическо общество

За разлика от Нацията Политическото общество и Държавата се отнасят 
към сферата на обществото – дори към обществото в неговата най-висша или 
“съвършена” форма. В съвременния свят тези две понятия се употребяват като 
синоними, при това второто понятие има тенденция да измести първото. Ето 
защо, за да избегнем сериозно недоразумение, сме длъжни строго да разграничим 
Държавата от Политическото общество. Те не принадлежат към две различни 
категории явления, но се различават помежду си така, както частта от цялото. 
Политическото общество (Body Politic или Political Society) е цялото. Държава-
та е част – най-значимата част – от това цяло.

Политическото общество, необходимо по природа и постижимо чрез разума, 
е най-съвършеното от светските общества. То е непосредствено и изцяло 
човешка реалност, устремена към непосредствено и изцяло човешко благо – об-
щото благо. То е творение на разума, породено от смътните усилия на разума, 
освободено от инстинкта и заключаващо в себе си същностен рационален по-
рядък; но то не е в по-голяма степен чист разум, отколкото самия човек. Поли-
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тическото общество има плът и кръв, инстинкти, страсти, образи, несъзнавани 
структури и енергии – всичко това подчинено и ако е необходимо, подчинено чрез 
принудата на закона на повелите на идеи и разумни решения. Справедливостта 
е първостепенното условие за съществуването на политическото общество, 
но съгласието е неговата жизнеутвърждаваща форма. Политическото обще-
ство е устремено към истински човешка и постижима в свободата общност 
(communion). То живее чрез посветеността на човешките личности и готов-
ността им да даряват себе си. Човешките личности са готови да дарят своето 
съществувание, притежания и чест в негово име. Гражданското чувство включ-
ва в себе си както чувството за преданост и взаимна любов, така и чувството 
за справедливост и закон.

Пълноценният човек – макар и не в пълнотата на онова, което е и притежава 
– е част от политическото общество. По такъв начин неговата цялостна дей-
ност в общностната сфера, както и неговата лична дейност, имат последици 
за политическото цяло. Както споменахме, националната общност от по-висш 
човешки порядък се оформя непосредствено по силата на самото съществуване 
на политическото общество и на свой ред се превръща в част от неговата 
същност. Нищо няма по-голямо значение, поне в реда на материалните причини, 
за живота и съхранението на политическото общество от натрупаната енер-
гия и историческата приемственост на тази националната общност, която то 
самото е породило. Това преди всичко означава наследяване на общоприетите и 
неподлежащи на съмнение структури, установени обичаи и дълбоко вкоренените 
общи възприятия, привнасящи в самия социалния живот нещо от физически обу-
словените природни дадености и от несъзнаваната жизнена сила, характерна за 
растителните организми. Нещо повече, именно общият унаследен опит, а така 
също моралните и “ментални” инстинкти формират един вид емпирическа и 
практическа мъдрост, много по-дълбока и силна и много по-близка до скритата 
сложна динамика на човешкия живот, отколкото което и да е изкуствено тво-
рение на разума.

Не само националната общност, но и всички други общности на нацията са 
включени във висшето единство на политическото общество. Но политиче-
ското общество включва също, в своето по-висше единство, както семейните 
връзки, чиито съществени права и свободи го предшестват, така и множество 
други отделни общества, произтичащи от свободната инициатива на граж-
даните, и които трябва да бъдат максимално автономни. Такъв елемент на 
плурализъм присъства във всяко истинско политическо общество. Семейният, 
икономическият, културният, образователният, религиозният живот имат за 
съществуването и процъфтяването на политическото общество същото зна-
чение, каквото и политическият живот. Всеки закон от непосредствените и 
неформулирани правила на групово поведение, до законите-обичаи и до законите 
в същинския смисъл на думата, допринася за жизнения порядък в политическото 
общество. Макар в политическото общество властта да произтича отдолу, 
от народа, нормално е динамиката на властта в политическото общество да 
се състои от частни и частични равнища на властта, надстроени една над 
друга и възлизащи към висшата власт на държавата. Накрая, общото благо-
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състояние и върховенството на закона са съществени части на общото благо 
на политическото общество; но това общо благо има много по-общи и богати, 
по-непосредствено човешки следствия, защото то е по природа добър живот 
за мнозинството хора и се отнася както за цялото, така и за частите, т. е. 
за хората, за които това общо благо има значение и които трябва да се въз-
ползват от него. Общото благо не е само сбор от обществени стоки и услуги, 
които организацията на общия живот предполага: то е добро финансово състо-
яние, военна мощ; сбор от справедливи закони, добри обичаи и мъдри институции, 
обезпечаващи структурата на политическото общество, а също така и насле-
дената памет за велики исторически събития, символите и славата, живите 
предания и културните богатства. Общото благо включва също и единство на 
гражданската съвест, политически добродетели и чувство за свобода и закон-
ност, на всяка активност, материален просперитет и духовни богатства, на 
несъзнавано действаща унаследена мъдрост, на морална устойчивост, справед-
ливост, приятелство, щастие, добродетели и героизъм в индивидуалния живот 
на членовете на политическото общество. Изброеното съдава добрия човешки 
живот за мнозинството хора в степента, в която то е предаваемо и се поема 
от всеки член на обществото, като му помага да усъвършенства своя живот и 
своята свобода като личност. 

Държавата

От това изброяване на характеристиките на политическото общество става 
ясно, че политическото общество се различава от държавата. Държавата е 
само тази част от политическото общество, която в най-голяма степен е за-
интересована от опазването на закона, от поддържането на общото благосъс-
тояние и обществения ред, а така също и от управлението на обществените 
дела. Държавата е част, чиято специализация са интересите на цялото. Тя 
не е конкретен човек или група хора. Тя е съвкупност от институции, обеди-
нени в много съществен механизъм. Това в определен смисъл произведение на 
изкуството, сътворено от човека, използва човешкия ум и енергия и е нищо без 
него, но то е също така и висше въплъщение на разума – безлична, устойчива 
суперструктура, функционираща на по-високо рационално ниво, доколкото него-
вата разумна активност, свързана със закон и система от всеобщи правила, е 
по-абстрактна и по-независима от индивидуалното и случайностите на опита, 
и по безжалостна, за съжаление, в сферата на нашия индивидуален живот.

Държавата не е най-висшето въплъщение на Идеята, както е предполагал Хе-
гел. Държавата не е някакъв вид колективен свръхчовек. Държавата не е нищо 
друго освен орган, призван да използва сила и принуда, и съставен от експерти 
или специалисти в областта на публичния ред и благосъстояние, инструмент 
в служба на човека. Поставянето на човека в служба на този инструмент е 
политическа аномалия. Човекът като индивид съществува за политическото 
общество, а политическото общество съществува за човека като личност. 
Държавата е за човека, а не човекът за държавата.

Когато казваме, че държавата е най-висшата част на политическото общество, 
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казваме, че тя е по-висша част от другите органи или колективни части на 
това общество, но това не означава, че тя е по-висша част от самото поли-
тическо общество. Частта, като такава, е подчинена на цялото. Държавата 
е подчинена на политическото общество като цяло и служи на политическото 
общество като цяло. Дали държавата е в определен смисъл глава на политиче-
ското общество? Едва ли, защото при човека главата е инструмент на такива 
духовни сили като интелекта и волята, на които цялото тяло трябва да служи, 
докато функциите, изпълнявани от държавата са за политическото цяло, а не 
политическото цяло за тях.

Теорията, която току що резюмирах и която определя държавата като част 
или инструмент на политическото общество, подчинена на него и снабдена 
с висша власт не по собствено право или заради самата себе си, а само по 
силата и по мярата на изискванията за общото благо, може да бъде описана 
като “инструментална” теория, обосноваваща истинското политическо по-
нятие за държавата. Но ние сме изправени и пред съвършено различна идея – а 
именно деспотична идея за държавата – основана на “субстанциалистка” или 
“абсолютистка” теория. Съгласно тази теория, държавата е субект на права, 
тоест морална личност, и следователно тя е цяло. В резултат тя или се над-
строява над политическото общество, или го поглъща изцяло, имайки върховна 
власт, по силата на своите собствени естествени и неотчуждаеми права и в 
крайна сметка заради себе си самата.

Разбира се, на всичко велико и силно е присъща инстинктивна тенденция – дори 
особено изкушение – за разрастване отвъд собствените граници. Силата е 
устремена към увеличаване на силата, механизмът на силата е непрестанен 
стремеж за разрастване. Върховният закон и административният механизъм са 
устремени към бюрократична самодостатъчност; те биха искали да имат себе 
си за цел, а не за средство. Тези, които са ангажирани с въпросите на цялото, 
имат склонност да възприемат себе си като цялото; генералитетът се пре-
живява като цялата армия, църковната власт преживява себе си като цялата 
Църква; държавата – като цялото политическо общество. По същата причина 
държавата е склонна да си приписва като специфично общо благо собственото 
самосъхранение и растеж – нещо различно от обществения ред и благоден-
ствие, които са неговата непосредствена цел, и нещо различно от общото бла-
го, което е нейна крайна цел. Всички тези беди не са нищо друго освен примери 
за “естествена” крайност или злоупотреба.

Но в развитието на субстанциалистката или абсолютистката теория за дър-
жавата има нещо много по-характерно и много по-значимо. Това развитие може 
да бъде разбрано единствено в перспективата на съвременната история, като 
продължение на структурите и идеите, характерни за средновековната империя, 
за абсолютната монархия от френската класическа епоха и за абсолютисткото 
управление на династията на Стюартите в Англия. Достатъчно информативен 
е фактът, че самата дума държава се появява едва в хода на съвременната ис-
тория. Идеята за държава е имплицитно включена в античните понятия за град 
(polis, civitas), които по своята същност означават политическо общество. Иде-
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ята е много по-отчетлива в римското понятие за империя, докато в античната 
епоха тя не е ясно доловима. В историята, много често за съжаление, нормал-
ното развитие на държавата, нейният дълбок и истински прогрес е съпътстван 
от лъжливо-абсолютистки, юридически и философски концепции за държавата.

Задоволителното обяснение на този исторически процес изисква по-обширен и 
изчерпателен анализ. Тук ще кажа само, че властта на императора през Сред-
новековието и абсолютната власт на Краля от началото на Модерността про-
излизат от политическото общество, върху което те са били надградени. В 
продължение на векове политическата власт е била привилегия на висша “со-
циална раса”, която е имала право – и е вярвала, че това право е вродено или 
непосредствено дадено от Бога, че то е неотчуждаемо право за упражняване на 
върховна власт и морално ръководство върху политическото общество, на свой 
ред съставено – така се е считало – от непълнолетни, способни единствено да 
искат, протестират и бунтуват, но не и да се самоуправляват. Така във “века 
бароко”, макар реалността и значението на държавата постепенно да били 
усъвършенствани чрез великите юридически постижения, идеята за държавата 
възниква малко или повече неотчленено, като представа за цялото (понякога 
отъждествявана с личността на краля), потискайки или включвайки в себе си 
политическото общество и притежавайки висша власт по силата на своето 
естествено и неотчуждаемо право, тоест, притежавайки суверенитет. В ис-
тинския смисъл на думата (свързан с историческото формиране на понятието 
за суверенитет, предшестващ различните дефиниции на юристите) суверени-
тетът включва в себе си не само реално притежаване или право на върховна 
власт, но и естествено и неотчуждаемо право на върховна власт, отделена и 
стояща над своите субекти.

По времето на Френската революция понятието за държавата, схващана като 
цяло, било запазено, но пренесено от Краля върху нацията, погрешно отъждес-
твена с политическото общество. Оттогава започва отъждествяването на 
нацията, политическото общество и държавата. И самото понятие за суве-
ренитет (като естествено или вродено и неотчуждаемо право на върховна 
трансцендентна власт) било запазено, но пренесено от Краля върху нацията. 
В същото време чрез волунтаристката теория на правото и политическото 
общество, получила своя най-ярък израз във философията на ХVIII в., държавата 
била превърната в личност (т. нар. морална личност) и в субект на права по та-
къв начин, че атрибутите на абсолютния суверенитет, приписвани на нацията, 
били по неизбежност присвоявани и упражнявани от нея. 

Така в периода на Новото време деспотичната или абсолютистка представа за 
държавата е широко приета като демократичен принцип от теоретиците на де-
мокрацията, предшественици на Хегел, пророка и богослова на тоталитарната, 
обожествена държава. Англичанинът Джон Остин прави опит в своята теория 
само да смекчи и цивилизова стария Левиатан на Хобс. Процесът на възприемане 
на абсолютистката идея за държавата бил облекчен от едно символно свойство, 
реално присъщо на държавата, произтичащо от навика да казваме двадесет 
глави говеда, а да разбираме двадесет животни – така по същата “логика” вис-
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шата част на политическото общество някак естествено представлява по-
литическото цяло. Нещо повече, понятието за политическо общество постига 
висша степен на абстракция и символичност, а неговото самосъзнание постига 
по-цялостна и индивидуализирана идея за себе си – в идеята за държавата. Абсо-
лютисткото понятие за държавата превръща този символ в реалност, ипоста-
зира го. Според тази идея държавата е метафизическа монада, личност, цяло 
“за себе си”, същинско политическо цяло, в неговата висша степен на единство 
и индивидуалност. Така държавата поглъща в себе си политическото общество, 
от което произтича, тъй както всички индивидуални или частни воли, според 
Жан Жак Русо, породили Общата воля, за да умрат мистически и след това да 
възкръснат в нейното единство. Ето как държавата придобива абсолютен суве-
ренитет като своя същностна характеристика и право.

Тази идея за държавата, наложена в човешката история, тласна демократич-
ните страни към недопустими противоречия в техния вътрешен живот, а още 
повече – в международните отношения. Доколкото тази идея не е част от ис-
тинските демократични принципи, тя не принадлежи към истинското демокра-
тично вдъхновение и философия, а към лъжливо идеологическо наследство, което 
живее на гърба на демокрацията като паразит. В периода на индивидуалистич-
ната или “либералната” демокрация държавата, превърната в абсолют, проявя-
ва тенденция да замени народа със себе си, като по такъв начин и до голяма 
степен го отчуждава от политическия живот. Именно тази държава поражда 
междунационалните войни, раздиращи XIX в. След Наполеоновата епоха най-ло-
шите следствия от процеса на абсолютизация на държавата са били въпреки 
всичко ограничавани от доминиращата по онова време демократична философия 
и политическа практика. Най-лошото настъпва с появата на тоталитарните 
режими и философски учения. Държавата, превърната в абсолют, разкрива сво-
ето истинско лице. Нашата епоха беше привилегирована да се сблъска с Държав-
ния тоталитаризъм на Расата в нацистка Германия, на Нацията във фашистка 
Италия, на Икономическата общност в комунистическа Русия.

Именно на това трябва да се наблегне. Най-неотложната нужда на демокрации-
те днес е постигането на социална справедливост, подобряване на управление-
то на световната икономика, предпазване от тоталитарната заплаха отвън и 
от тоталитарната експанзия в света. Но преследването на тези цели неизбеж-
но води до риска прекалено много обществени функции да бъдат контролирани 
от държавата. Трябва да бъдем готови да поемем този риск, докато нашето 
разбиране за държавата не бъде възстановено върху истинските и изначални де-
мократични основания и докато политическото общество не възстанови своите 
структури и съзнание така, че хората да станат в по-голяма степен способни 
да реализират свободата, а държавата да се превърне в реален инструмент на 
общото благо. Едва тогава този най-висш орган, който съвременната цивили-
зация налага като все по-необходим за човешката личност в нейното полити-
ческо, социално, морално и даже интелектуално и научно развитие, ще престане 
да бъде същевременно и заплаха както за свободата на човешката личност, 
така и за свободата на разума и науката. Едва тогава висшите функции на 
държавата – да обезпечава законността и да подпомага усъвършенстването на 
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политическото общество – ще се възстановят и смисълът на държавата ще 
бъде постигнат отново за гражданите. Едва тогава държавата ще постигне 
своето истинско достойнство, което не произхожда от властта и славата, а 
от осъществяването на справедливостта.

Нормалното развитие и съпътстващият го процес на 
отклонение от нормата

По този въпрос не бих желал да бъда разбран погрешно. Надявам се да е станало 
ясно от моите разсъждения дотук, че по никакъв начин не омаловажавам забеле-
жителното развитие на държавата в съвременната епоха. Това би било толкова 
дълбоко нереалистично и безсмислено, колкото и осъждането и отхвърлянето 
на техническите постижения, които промениха света и които биха могли, а е 
и редно да се превърнат – в инструменти за освобождението на човека. От 
края на XIX век насам държавната намеса е необходима, за да промени общото 
безразличие към справедливостта и човешката солидарност, характерно за на-
чалото на индустриалната революция. Държавното законодателство по отно-
шение на заетостта и труда е само по себе си изискване на общото благо. И 
без властта на държавата – на демократичната държава – как би била възможна 
съпротивата на едно свободно политическо общество срещу агресията на то-
талитарните държави? Развитието на държавата в съвременната епоха като 
разумна и правна машина и по отношение на нейната вътрешна конститутивна 
система на правото и властта, нейното единство и дисциплина; развитието на 
държавата през ХХ в. като технически механизъм и по отношение на нейните 
законотворчески, контролни и организационни функции в социалния и икономиче-
ския живот – всичко това само по себе си представлява част от нормалното 
развитие.

Това развитие е дълбоко разстроено в тоталитарните държави. То е нормално 
развитие в демократичните държави въпреки опасностите, особено що се отна-
ся до развитието на социалната справедливост.

Може и да не ни харесва държавната машина, лично аз не я харесвам. Но много 
от нещата, които не харесваме, са необходими – не само фактически, но и по 
право. От една страна, основната причина, по която хората, обединени в по-
литическо общество, се нуждаят от държавата, е справедливият порядък. От 
друга страна, социалната справедливост е първата необходимост на съвремен-
ните общества. Ето защо основното задължение на съвременната държава е 
осъществяването на социална справедливост.

Всъщност изпълнението на това основно задължение е неизбежно съпътствано 
от прекалено увеличаване на властта на държавата до такава степен, че тя 
трябва да запълни недостатъците на обществото, чиито основни структури 
не са на необходимата висота по отношение на справедливостта. Тези недос-
татъци са първопричина на трудностите. Ето защо всички теоретични възра-
жения или отделни претенции, дори и оправдани в тяхната собствена сфера, 
неизбежно ще бъдат сметнати за маловажни пред лицето на жизнената необ-
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ходимост – не само фактическа, но и морална – да се удовлетворят дълго пре-
небрегваните нужди и права на човешката личност от най-нисшия и най-широк 
слой на обществото.

Проблемът, по мое мнение, е да се разграничи нормалното развитие на държа-
вата от паразитиращите фалшиви представи, свързани с понятието за суве-
ренитет; а също така да се промени общата изостаналост, която, налагайки 
върху държавата твърде тежко бреме, я излага на сериозна опасност от разпад. 
Всъщност и тази изостаналост в социален план, и лъжливите абсолютистки 
идеи водят до отклонение от нормата, които се сливат с нормалното развитие 
на държавата и паразитират върху нея. Как да се опише този процес на от-
клонение от нормата? Той е налице – това става ясно от всички наши бележки 
дотук, когато държавата погрешно замества цялото със себе си, когато поглъ-
ща политическото общество изцяло и когато следователно поема върху себе 
си упражняването на функциите и изпълнението на задачите, принадлежащи по 
природа на политическото общество и на неговите различни органи. В такъв 
случай държавата става “патерналистка”, тоест не способства за осъществя-
ването на общото благо (което е нормално), но и непосредствено организира, 
контролира и ръководи, както тя намери за добре, интересите на обществено-
то благополучие във всички сфери на живота – икономическа, търговска, индус-
триална, културна, в областта на научните изследвания, както и в сферата на 
социалното подпомагане и безопасност в обществено-политическия живот.

Нека изясним в тази връзка това, което се нарича “национализация” и което в 
същината си е “одържавяване”. То може да бъде в някои случаи уместно и необхо-
димо, но то трябва по своята природа да остане изключение – като ограничава-
не на тези обществени служби, които са така непосредствено заинтересовани 
от самото съществуване, ред или вътрешен мир на политическото общество, 
че опасността от лошо управление тук да е по-малкото зло от опасността да 
се даде приоритет на частните интереси. Факт е, че държавата притежава 
умения и компетентност по административните, законовите и политическите 
въпроси, но е безусловно недодялана и тромава – а следователно с лекота става 
деспотична и нецелесъобразна – в много други сфери. Да станеш началник или 
управител на бизнес предприятие или в промишлеността, покровител на изку-
ствата или духовен лидер в сферата на културните, научните или философски-
те въпроси, е противно на природата на такава безлична висша организация, 
абстрахирана и отделена от променящите се особености, конкуренция, рискове 
и динамика на конкретния социален живот. 

Благодарение на странното смесване на понятията, думата национализация 
има социалистическо значение, докато думата социализация, точно обратното, 
ако бъде правилно разбрана – тя има по-скоро персоналистично и плуралистично 
звучене. Взета в нейния същински смисъл, тя се отнася до процеса на социална 
интеграция, чрез която обединяването в единна организация обхваща не само 
капиталовложения, но също и труд, и управление, а всички участващи в тази ор-
ганизация личности и различни групи стават в една или друга форма съсобстве-
ници и съуправители. Този процес не е настъпление срещу частната собстве-
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ност, а нейно развитие. Той се базира на търсенето на свободна инициатива за 
нови икономически модалности, най-удачните от които биха получили един ден 
законово признание. Процесът на социализация е продължение на естественото 
развитие на системата на свободното предприемачество тогава, когато колек-
тивното съзнание постига обществената функция на частната собственост и 
необходимостта от въвеждане в естествени и институционални форми на този 
закон за “общата полза”, на който Тома Аквински е отдавал особено значение.

Накрая бих казал, че ако нашата съвременна социална структура ще се развива 
в нормални граници, то първият етап, необходим за постигане на обществено-
то благосъстояние, би трябвало да се състои в държавно подпомагане и под-
крепа – нещо напълно възможно, съдейки по знаменития пример за управление на 
долината на река Тенеси – на мащабни проекти, управлявани не от държавата и 
не от централното политическо ръководство на страната, а от частни иници-
ативи, съгласувани една с друга, а така също и посредством различни общности 
от заинтересовани лица под ръководството на независими отговорни служите-
ли. По този начин държавата сама би започнала процес на децентрализация и 
“раздържавяване” на обществения живот, подготвящ появата на един нов пер-
соналистичен или плуралистичен строй.

Последният етап ще стане реалност при новия ред, когато държавното подпо-
магане не би било повече необходимо и всички естествени форми на социална 
и икономическа активност, дори най-мащабните и всеобхватните, биха възник-
вали отдолу, с други думи, чрез свободна инициатива и конкуренция на отделни 
групи, трудови общности, кооперативни организации, съюзи, асоциации, обедине-
ни групи от производители и потребители. Тогава би означавало без съмнение 
реализация на персоналистичен и плуралистичен модел на обществен живот, в 
който биха се развивали нови инициативи и социални форми на частна собстве-
ност. А държавата би предоставила на разнообразни обществени организации 
самостоятелна инициатива и управление на всички дейности, принадлежащи им 
по природа. По тези въпроси единственият истински прерогатив на държавата 
би бил, като най-висш арбитър и наблюдател, да регулира от гледна точка на 
общото благо тези доброволни и автономни дейности.

По този начин в плуралистично организираното политическо общество държава-
та би се превърнала във върховен орган, ангажиран единствено с наблюдение от 
последна инстанция на постиженията на свободно възникналите институции, 
чието свободно взаимодействие ще изразява жизнеността на обществото и 
пълнотата на справедливостта в неговите основни структури.

За да обобщим, нека кажем, че общото благо на политическото общество изис-
ква система на управление и власт в политическото общество и следователно 
се нуждае от специален орган, натоварен с най-висша власт в името на спра-
ведливостта и закона. Държавата е този най-висш политически орган. Държа-
вата обаче не е нито цяло, нито субект на права, нито личност. Тя е част от 
политическото общество и като такава е по-нисша част от политическото 
общество като цяло, подчинена му е и служи за осъществяването на неговото 
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общо благо. Общото благо на политическото общество е крайната цел на дър-
жавата и е по-значима от нейната непосредствена цел, а именно поддържане-
то на обществения ред. Държавата има основното задължение да се грижи за 
справедливостта, което е редно да се осъщестява единствено под формата на 
най-висш надзор над политическото общество, при това основно чрез негови-
те вътрешни структури. В крайна сметка политическото общество е длъжно 
да контролира държавата, която от своя страна сама изпълнява функцията на 
управление и контрол. На върха на пирамидата на всички отделни структури на 
властта, която в демократичното политическо общество трябва да се оформя 
отдолу, държавата притежава най-висшата надзорна власт. Но тази върховна 
власт е дадена на държавата от политическото общество, тоест от народа. 
Държавата сама по себе си не притежава естествено право на върховна власт. 
Както следва от критичния анализ на понятието за суверенитет, върховната 
власт на държавата в никакъв случай не бива да се нарича суверенитет.

От гледна точка на здравата политическа философия не съществува суверени-
тет в политическото общество, което означава, че няма естествено и нена-
рушимо право на трансцендентна или самостоятелна висша власт. Нито вла-
детелят, нито кралят, нито императорът са били наистина суверенни, въпреки 
че са притежавали меча и атрибутите на суверенитета. Нито държавата е 
суверенна, нито дори народът. Единствен Бог е суверен. 

Народът

Ние обсъдихме нацията, политическото общество и държавата. А що е народ? 

Казах, че народът не е суверен в собствения смисъл на думата, тъй като в 
същинския смисъл на понятието суверенитетът е власт и независимост, които 
са върховни, отделени от и намиращи се над цялото, управлявано от суверена. 
Ясно е, че властта и независимостта на народа не са върховни, в смисъл на 
отдалечени от и намиращи се над самия народ. За народа, както и за полити-
ческото общество трябва да се каже не че те са суверенни, а че имат естест-
веното право на пълна автономия и самоуправление.

Народът упражнява това право, когато приема писана или неписана конститу-
ция на политическото общество или когато в малка политическа група опреде-
лени лица съвместно произвеждат закон или решение или когато хората избират 
свои представители. Това право остава при народа винаги. Именно по силата на 
това право народът контролира държавата и собствените си административни 
служители. Именно по силата на това право народът обосновава своя “преход” 
към и гарантира своята връзка с тези, на които е поверено да се грижат за 
общото благо, които имат правото на законотворчество и управление, така че 
овластявайки тези конкретни лица за определен срок и с определени пълномо-
щия, народът в същата степен ограничава упражняването на своето собствено 
право на самоуправление, но по никакъв начин не прекратява притежаването 
на това право и не намалява степента на това право. Административните 
чиновници или правителството, тоест лицата от изпълнителната власт (в 
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строгия смисъл на думата “управление”), са управителният орган в държавата, 
доколкото народът ги е направил представители на политическото общество, 
в цялото като такова. Всичко това е в пълно съгласие с нашето заключение, 
че “суверенитет на народа” не е най-точното определение на демократичния 
строй. Ето думите на Линкълн: “управление на народа, от народа, за народа”. 
Това означава, че народът се управлява от избрани от него лица, на които е по-
верено правото да се разпореждат в рамките на техните функционални задъл-
жения за определен период от време и над чието управление народът осъщест-
вява постоянен контрол – преди всичко чрез своите представители и специално 
създадени за това съвети.

Що се отнася до самото понятие за народ, бих казал, че съвременният му 
смисъл има дълга история и произход от различни значения, смесвани в едно. 
Ако имаме предвид обаче само политическия му смисъл, ще бъде достатъчно да 
уточним, че народът е множество от човешки личности, които – обединени под 
знака на справедливия закон, взаимно приятелство и в името на общото благо 
на тяхното човешко съществуване – образуват политическо общество. Поня-
тието за политическо общество означава единното цяло, съставено от народа. 
Народът е органичното единство на членовете, съставляващи политическото 
общество. Това, което казах за политическото общество и за нацията или за 
политическото общество и държавата, се отнася и за народа и нацията и за на-
рода и държавата. Нещо повече, щом народът е съставен от човешки личности, 
които не само оформят политическото общество, но и всяка от тях има без-
смъртна душа и вечно предназначение, то народът представлява най-висшата и 
благородна идея от основните идеи, които разгледахме. Народът е същинската 
субстанция, живата и свободна субстанция на политическото общество. Наро-
дът е над държавата. Не народът е за държавата, а държавата е за народа. 

Накрая бих искал да кажа, че народът има особена потребност от държавата, 
защото държавата е специален орган, призван да се грижи за цялото, и сле-
дователно е длъжна да защитава хората, техните права, да полага грижи за 
повишаване на техния жизнен стандарт независимо от егоизма и частните 
интереси на привилегированите групи и класи. В средновековна Франция наро-
дът и кралят разчитат на взаимна подкрепа (не без усложнения, разбира се) в 
борбата им срещу върховенството на феодалните лордове и аристокрацията. 
В съвременната епоха народът и държавата си взаимодействат в борбата за 
социална справедливост. Ако обаче, както стана ясно, този нормален процес се 
опорочи от абсолютизма на тоталитарната държава, която въздига себе си до 
ранга на върховен принцип, отсъждащ доброто и злото – резултатът ще бъде 
поробване и човешки нещастия. Този нормален процес се опорочава и излага 
на риск, ако народът се подчини на държава, която колкото и добра да е, не е 
освободена нито от илюзията за нейния т. нар. суверенитет, нито от реалните 
недостатъци на самото политическо общество. За да се поддържа и направи 
плодотворно движението за социално развитие и благополучие, подкрепено от 
държавата, и за да се върне държавата към нейната истинска природа, е не-
обходимо многобройните функции, упражнявани сега от държавата, да бъдат 
разпределени между различни автономни органи на плуралистично структури-
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 раното политическо общество – или след период на държавен капитализъм, или 
на държавен социализъм, или нека се надяваме, в самия процес на съвременното 
развитие. Необходимо е също така народът да има волята и средствата да 
наложи своя контрол над държавата.

Превод от английски: Михаил Михайлов
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Велислав Минеков

реалната цена на безценните 

ни СЪКрОвиЩа

Колко струва една българска икона? Ако е стара и от известен майстор? А ако е 
крадена? Колко струва една картина? Ако авторът  е велик покойник или най-из-
вестен наш съвременник? Или със страх да бъдем обвинени в цинизъм от някой, 
страдащ за българщината патриот, да попитаме колко струва Панагюрското 
златно съкровище, каква е цената на Паисиевата история, на Мадарския кон-
ник... Всъщност има ли у нас нещо безценно? Не в ежедневия смисъл на думата, 
а наистина неоценимо съкровище.

Безценните ни икони

При първото си посещение в Света гора преди десетина години освен щасти-
ето, което изпитах, имах и нещастието да почувствам изгарящ срам, поводът 
за който бе разговорът ми със случаен поклонник, обявил себе си за грък, гово-
рещ архаичен български език, пропътувал стотици километри, за да участва в 

Велислав Минеков е скулптор. До-
цент в Националната художествена 
академия. Има множество изложби и 
награди в България и в чужбина.
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празничната служба на манастира “Зограф”. Гъркът желаеше да разбере дали 
е истина, че в България се крадат икони от църквите. Дали, ако това е така, 
крадците не съзнават грях или страх. Страх, който не е породен от закона или 
дори от някакво обществено порицание. Признанието ми, че това е вярно, ме 
постави в обидната среда на безбожни мои сънародници, които за по-малко от 
половин век, превъзпитани във войнстващ атеизъм, разбиваха и грабеха селски-
те църкви с надеждата за лесни пари.

Разбира се, това дело имаше своите причини. В катастрофалната 1996 година 
оцеляването често напомняше за Ремарк, парите нямаха стойност, фамилните 
ценности и спомени излязоха от домашните си укрития и превърнаха антиква-
риата в преуспяващ бизнес. Антикварните магазини бяха в действителност 
временни складове, където стоката отлежаваше до поредната пратка в посока 
към нормалните държави. Доскорошни гаражи бяха препълнени с икони, сребърни 
лъжици и вилици, венчални пръстени, часовници, старинно оръжие и всичко, опре-
делено като старо и ценно, без съображения за унищожени семейни спомени или 
паметници на родовото наследство. 

Естественият възход на тази невероятно успешна търговия бе в годините 
1989–1996. След краткия апогей в периода на небивала инфлация антикварният 
бизнес постепенно замря, за да достигне в днешно време обидното дъно, където 
търговците внасят от чужбина изнесените преди време на скромни цени пред-
мети или търгуват с китайски и индийски ментета, които и без това заляха 
европейския пазар със съвременната си “старинност”.

В този период една от по-търсените и предлагани стоки бяха иконите. Крадени 
или домашни, те се предлагаха на неочаквани цени и рядко намираха купувачи. 
Търговията със свещения продукт донесе серия от разочарования сред крадци, 
магазинери и пострадали домакини. Неуспехът се дължеше на басните, разказва-
ни за голямата им цена особено там, в онова, което носеше неясното географ-
ско определение “чужбина”.

Разбира се, тогава не се намериха културни дейци, изкуствоведи или полицаи, 
които да съберат кураж и да обявят публично, че иконите в България не са тол-
кова ценни, колкото бе мълвата, че те не се търсят на Запад (което беше и 
факт) и дори нямат добър пласмент на вътрешния и ортодоксалния пазар. Случ-
ваше се точно обратното. Службата за борба с организираната престъпност 
атакуваше с маскирани, свирепи десантчици неподозиращите антиквари и след 
последвалата конфискация с необходимия медиен шум се обявяваше грандиозна-
та цена на прибраното.

Тази сцена бе и основната причина за постигнатия строен алгоритъм между 
обявените заловени “милиони” от МВР и броя на разбитите олтари. Закъсня-
лата истина за цената на иконите караше излъгани начеващи престъпници да 
обикалят с раница магазините и да предлагат стоката накуп за по 10 лева пар-
чето. Това, че днес църкви се разбиват рядко, не се дължи на “успехите” на МВР 
или на закъсняла религиозност. Простата пазарна регулация, нямаща нищо общо 
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с балонени мераци, допринесе за залеза на тази търговия точно така, както 
залязваха една след друга странните рецепти за бързо забогатяване посред-
ством змийска отрова, червен живак и мумийо. Пострадалите набързо се вляха 
в редиците на роящите се иманяри.

Безценните ни картини

В края на 80-те бе началото на големите картинни колекции. Дотогава рабо-
ти на известни български майстори пребиваваха в частни ръце като спомени, 
подаръци и рядко купувани от заможни българи още преди войната. Малцина, по-
добно на покойния адвокат Тотю Гъбенски, имаха смелостта и възможностите 
да направят свои колекции с почтени методи. Картините не струваха много, 
но и нямаше никакво търсене. Мечтите се движеха между кола, апартамент и 
“Кореком”.

Навлизането на членове на Политбюро в кюстендилските села и изкупуването 
на работи на Майстора от бившите му моделки раздвижи мисълта на бъдещите 
големи колекционери. Излъгани селянки, останали горди от височайшия интерес и 
блажни за времето каймета от десетолевки, след време щяха горко да оплачат 
своята грешка и да се представят за принудени пред респекта от властта. То-
гавашното сродяване с Людмила не даде очакваните дългогодишни дивиденти.

На този фон черният пазар се раздвижи и започна масово предлагане на всичко, 
носещо почерка на Майстора – скици, рисунки, етюди, а впоследствие и някакви 
странни, малки платна с по две-три круши, ябълки или чепка грозде. Не беше 
нужно усилие, за да се разбере, че това бяха разрязани на парчета картини, за 
да се изкарат повече и по-добри пари от всяка една кръпка.

Тази рядка за света технология не донесе желания финансов успех. Много по-
успешно картини се събираха с просене от разни автори и наследници, с по-
черпушки, дребни услуги или впечатляващи кашони с уиски. Точно тези кашони 
допринесоха за създаването на една от големите частни колекции.

Голямото откритие, че в България е имало художници, а някои от тях дори изклю-
чителни, бе направено паралелно със създаването на първите частни банки след 
1990 година. Повечето от тези учреждения, или по-скоро финансови пирамиди, 
работеха на принципа на т. нар. “Пловдивска игра”, т. е. дай пет лева, да полу-
чиш десет, и основната им цел нямаше нищо общо с банковото дело.

Разцветът на подобни институции освен на подкупни държавни чиновници, се 
дължеше на т. нар. рефинансиране от държавата и на примамването на довер-
чиви клиенти. Като основа банката трябваше да разполага с капитал, който 
можеше да бъде заем от себеподобна пирамида, препрани пари или просто ня-
каква обявена за ценна стока – имоти, картини, иманярски находки. Всичкото 
това имане бе представено на неизвестни и недостъпни по света цени. С това 
започна периодът на най-голямото търсене и предлагане на български автори 
в съвременната ни история. Купуваше се всичко. Достатъчно бе авторът да е 
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умрял. Нямаха никакво значение качество, естетика, година или състояние на 
платното. Внезапно появилите се милионери, след купуването на мечтаната в 
селските си сънища кола, решиха да инвестират в изкуство, просто защото 
изглеждаше най-лесно и най-трайно. Левовете с техните непрекъснато добавя-
щи се нули не бяха най-добрата разменна единица. Цените бяха само в долари 
и марки. Имаше дори разбити жилища и кражби на картини – непознато в мина-
лото явление. Културно аташе в западно посолство се оплака, че му предложили 
някакъв неизвестен портрет на Златьо Бояджиев с нищожни размери “само” за 
$ 12 000. Щъркелов, Танев, Стоян Венев водеха класациите с невероятни суми, 
достойни за големите аукционни къщи. Най-странното бе, че това се случваше 
в никому неизвестна балканска държава, в т. нар. “локална европейска култура”, 
където обикновени наивисти и почти съвременни професионалисти достигаха 
световни цени, но не и световната слава. Цени, достъпни само на създадения 
внезапно вътрешен пазар.

В тази какофония вървяха заедно с великите покойници и съвременни автори, 
обикновено в продавани или присвоявани цели колекции, каквито бяха картините 
на СБП, попаднали в “Мултигруп”, плячката от “подпаления” партиен дом, Ми-
нистерския съвет и елитните партийни почивни станции. На този фон имаше и 
неколцина живи величия, създали своите биографии наместо с талант с пълзене 
във висшата партийна йерархия или с обикаляне и наздравици с хора на подходя-
щи постове – главни редактори, съюзни председатели, цекари и политбюровци. 
Работите им бяха купувани за банковите фондове при същите незаслужени оцен-
ки, като естетическият им дефицит бе замъгляван с лек рушвет, процент от 
успешната сделка. Появи се и нов феномен в ипотечното кредитиране – залага-
не на цяла изложба от носителя на вестникарска слава срещу кредит. Авторът 
задължително изпадаше в затруднения и след кратка и неустойчива мъка се 
разделяше със своите “рожби”, за да създаде нови, още по-достойни произведе-
ния от така случайно кацналата на раменете му позлатена муза. Само няколко 
години по-късно, при разпродажбата на колекциите от фалиралите банки, огор-
чените гении можеха да възвърнат своето добро настроение и да излекуват 
мъката, като откупят от търговете своите картини и скулптура на цените на 
кашкавала и сиренето.

И до днес никой не успя да разшифрира съществуването на суперлуксозната 
галерия “Кати” в центъра на София. С впечатляващия си разкош, нечуван наем 
и многобройна охрана от тежко въоръжени, облечени в черни костюми питекан-
тропи, галерията можеше да се подреди до най-успешните в света. Неочаквани-
ят  крах донесе леки разочарования у някои лековерни художници, а политическо-
то убежище на самата галеристка Кати в Лондон остана загадка. Тази малка 
загуба не попречи на величията да продължат своя победен марш през медали, 
отличия и пари, където целуването и съветването на колекциониращи полити-
ци или мутри се затвърди като доходоносен занаят, подобен на най-древния, в 
който общественото мнение е без значение. В своите маниакални или користни 
подбуди съвременният гений се движи по определена и леко променена от Маркс 
формула, където пари–слава–пари прим са заслужената гордост без предраз-
съдъци. Така изкараните печалби служат отлично като подложка за безплатна 
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реклама – безсмислени, но големи интервюта в многотиражния печат и съвети 
към нацията в сутрешните телевизионни блокове. За “величието” държавните 
и президентски отличия, участието в предизборни комитети и кампании, погре-
бални слова пред гроба на истински творец, позата на вечен мъченик, неспирно 
преследван от завистници, подписки в името на златното статукво са само 
част от представителното зарибяване на някой роден глуповат милионер, който 
не трябва да изпитва срам при въпроса: “Ти май немаш нищо от мен?” Разбира 
се, правилното поведение на гения е, когато в своя възход заделя залци от ба-
ницата за своите неуспели сподвижници и ученици, останали без шанс за самос-
тоятелно развитие. За учениците освен гальовното получаване на зле платен 
чиновнически пост остава и честта да заемат достойно място в преподреде-
ните национални колекции и от време на време да получават пълни панички от 
разни фондации и какавидирали богаташи с неясни биографии.

На този фон от знаменитости в държавата ни съществува ограничителен ре-
жим за износ на произведения на изкуството. Освен антични находки и ориги-
нални стари икони режимът брани от експорт творбите на 100 броя покойни 
автори, 90 от които са известни само на специалисти. Не са ясни причините 
за едно подобно ограничение. Това означава, че ако световен музей или известен 
частен колекционер пожелае да притежава легално един от тези 100-тина вели-
ки български автори, ще последва леко разочарование.

За разлика от световните шедьоври балканските са само за Балканите, дори 
и някой отвън случайно да ги потърси. Днес на опашка пред националната ни 
галерия, очаквайки сертификат за износ, се редят хора, слабо имащи връзка с 
изобразителните изкуства, стискайки в ръце битови дърворезби, хаванчета, пе-
пелници с орли и много, страшно много гоблени.

В същото това време мой близък роднина, австрийски поданик с впечатляваща 
научна кариера успя да намери картини и ръкописи на най-търсените български 
автори (включително емблематичните Майстора, Танев, Щъркелов и Мърквичка) 
за комични цени, равни на стойността на рамките им. Част от тях бяха от-
крити на годишните разпродажби в най-големия антикварен магазин във Виена 
– известния “Доротеум”, където, предлагани като залежала стока, можеха да 
се намерят всякакви боклуци, обикновено търсени от заблудени американски и 
японски туристи.

В последните години на развития социализъм родните ни художници получиха 
невероятния шанс да попаднат в полезрението на един от големите колекци-
онери на съвременно и модерно изкуство – германския фабрикант и шоколаден 
крал Петер Лудвиг. Лудвиг енергично обикаляше държавите от тогавашния ко-
мунистически лагер, купуваше и плащаше в твърда валута. Обикаляйки големите 
представителни галерии на соца с диктофон и бележник в ръка, той изкупи ог-
ромни количества скулптура и картини, без някой да разбере по какъв критерий 
ставаше изборът. Разплащането за това време беше приемливо, но начинът, по 
който това ставаше, бе в резултат на странно счетоводство. Оставяйки една 
сравнително голяма сума долари в творческите съюзи, парите трябваше да бъ-
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дат разпределени между получателите по неясни вътрешни критерии. Появилите 
се странни разлики бяха смущаващи, но авторите оставаха доволни. От полу-
чените суми ВТО “Хемус” (странно предприятие) изплащаше половината сума 
в левове по комичния официален курс, а с другата част получателят можеше да 
се сдобие с горда сметка във Външнотърговска банка и със странната парична 
единица бонове или бележки, наречени още бордера, да си купи цветен телевизор. 
Малко след смъртта на Лудвиг колекцията изчезна, като за последно два камъка 
от български автор престояха в аахенския музей до 1991 година, вероятно пора-
ди своята тежест и размер.

Безценните ни съкровища

Желанието на българина за бързо и лесно забогатяване винаги е представлявало 
характерна черта от националния ни характер. Лъскането на ябълки по рецеп-
тата на Рокфелер никога не е било пример за созополската хазяйка, металурга 
в Кремиковци, комбайнера или държавния чиновник. В тази логика иманярството 
у нас се е смятало за сериозно занимание и макар винаги да е представлявало 
престъпна дейност, няма да срещнете иманяр, който да съзнава, че извършва 
нещо, противоречащо на законите на страната. В недалечно минало иманярите 
се организираха на кръчмарски принцип, като водещ фактор бе количеството из-
пита ракия. Кирки и лопати бяха елементи на висша технология, а по-напреднали-
те се добираха до “тайни” турски карти (обикновено каквито и да било случайни 
османски документи) и разчитайки на предсказание, пълнолуние или плюене през 
рамо, започваха хаотични разкопки, споходени от внезапни вълни на религиозен 
екстаз или суеверия. Случайното копане даваше някакъв слаб резултат, но пък 
раздвижваше фантазиите и блажените надежди.

Внесените по-късно металотърсачи, дискриминатори и дефектоскопи доприне-
соха за градежа на стройни иманярски дружини, прекупвачи, каналджии и в края 
на веригата – славни колекционери, добросъвестни купувачи и спасители на бъл-
гарската история. Въпреки някои шумни находки родните археолози бяха напълно 
изместени от масовото иманярско движение, затриващо след себе си могили, 
антични селища и цели културни пластове. За съжаление, водени от погрешни 
разбирания за ценност, търсачите на съкровища реагират само на цвета на 
изкопания метал, оставяйки и унищожавайки от неграмотност находки, достой-
ни за музеи или колекции. По този начин съдове от ценно римско стъкло биваха 
напълно унищожени, предмети, намерени в състояние на тежка корозия, са били 
раздробени и изхвърлени въпреки съвременните методи за реставрация и кон-
сервация. Беше нужно доста време и горчив опит, за да могат иманярите да 
разберат, че надгробни стели, парчета от саркофази или дори римска скулптура 
в отчайващо състояние не могат да бъдат продавани дори и с малка печалба в 
някоя европейска държава. Повечето подобни находки, наречени на работен език 
“камъни”, след серия несполучливи пазарлъци оставаха безплатно в ръцете на 
прекупвачите, а някои от тях се запътваха към музеите като тържествени да-
рения без нормално обяснение за техния произход. При така събраните “камъни” 
в покръстените зали на техните дарители никой не посмя да обясни, че става 
дума за остатъци от древна пластика с много ниска художествена и истори-
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ческа стойност. “Дарителите” не само че не бяха разпитвани от следователи 
и огорчавани, но се превръщаха в герои и носители на най-високи държавни на-
гради.

Пак в този дух бе проведен несполучлив експеримент за износ на възрожденски 
бижута, пафти, тепелъци, колани, направени от сачан – нискокачествена сре-
бърна сплав без съкровищни претенции. Голяма част от този експорт и до днес 
обикаля безутешно европейските битаци.

Един от добрите примери за понятието “ценно” бе подмяната на монети в 
държавните нумизматични колекции. Поради липса на добра регистрация – фо-
тографии, описание, прилежащи дефекти, качествените и особено скъпи монети 
се подменяха с т. нар. “копчета”, монети от същия вид, но едва разпознаваеми 
и струващи почти толкова, колкото бе цената на метала, от който са напра-
вени. Печалбата от подобна подмяна със сигурност надминава приходите от 
търговия с кокаин и оръжие. Бедата бе, че когато тази далавера се изчерпа, 
започнаха откровени пладнешки грабежи в музеите, като след последния случай 
във Велико Търново обраното се появи на пазара в интернет и в конкуренция на 
разпродаваните от брата на бившия главен прокурор антични монети, които 
така и не бяха потърсени от българската държава дори когато стояха задържа-
ни в баварското следствие. 

В края на тази малка история за съкровища и тяхната реална цена ще предложа 
един странен факт за размисъл. При преместването на историческия музей в 
Бояна в странната и неподходяща сграда талантливи художници направиха ис-
тински чудеса за достойното представяне на родната ни история. Оформление-
то търпеше различни капризи и в зависимост от приемите или президентските 
празнични гощавки авторските права на създателите бяха смело потъпквани. 
Най-странна бе последната поява на витрините за съкровища, всяка една от 
тях климатизирана в специален режим от съвременна електроника и филтрира-
щи системи и носеща цената на софийска гарсониера. Дали под подобен похлу-
пак, където отлежава сватбената рокля на и.д. принцеса Калина, ще можем да 
видим и пъпа на Симеон Хасан, е въпрос на партийни и службогонски съображе-
ния. Днес в тези странни аквариуми можете да разгледате прекрасно поддържа-
ните копия на известните ни съкровища, докато оригиналите обикалят света 
или ферментират в трезора на националната ни банка. Всъщност това е добро 
решение. Иначе току-виж оригиналите внезапно се появили в знаковите частни 
колекции. И тъй както знаем, че никой не би се осмелил да попита за произхода 
им, постепенно ще свикнем с мисълта, че по-добро от частните музеи няма.
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Иван Хаджийски

набОжнОСтта на еСнафа

Старият еснаф бе безспорно набожен човек. Имаше доста причини за това. Пър-
во – еснафът обикновено се занимаваше повече или по-малко и със земеделие. 
Ние знаем в каква степен домашното му потребление зависеше от плодородие-
то, от максула. Но занаятчията зависеше от плодородието чрез своите мюще-
рии поради следната логика на нещата: има ли в хамбара на селянина, ще има 
и в кесията на занаятчията. Затова еснафът с не по-малка от селяка тревога 
и безпомощност обръщаше очи към небето, правеше смирено кръст, умолявайки 
този невидим чинител на всяко добро и зло.

Но не само по тези две линии безсилието на еснафа пред силите на природата 
се превръщаше в чувство на религиозна зависимост от небето. И в самото 

Иван Хаджийски (1907 – 1944) завърш-
ва философия и право в Софийския уни-
верситет през 1936 г. От началото на 
30-те години сътрудничи на Философски 
преглед, Научен преглед, Кормило, Изку-
ство и критика. Освен сред основопо-
ложниците на българската социология, 
Хаджийски е едно от най-значимите 
имена в т. нар. социална антропология 
и социална психология. Автор е на Бит 
и душевност на нашия народ, Оптимис-
тична теория за нашия народ и на мно-
го изследвания върху психологията на 
любовта, изневярата, престъпността, 
иманярството, военната дисциплина, 
Априлското въстание и др. 

Студията Набожността на еснафа, ко-
ято публикуваме със значителни съкра-
щения, е част от втори том на мащаб-
ното народоведческо изследване Бит и 
душевност на нашия народ – Бит и ду-
шевност на еснафа и дребния собстве-
ник преди Освобождението, публикувано 
за пръв път година след смъртта на 
Хаджийски (1945).
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производство, както и при търсене на купувачи, той при тогавашните условия 
се чувстваше в ръцете на невидими и неразбрани от него сили. 

Денонощният труд бе изворът на еснафското благосъстояние. За да увеличи ра-
ботното си време, занаятчията крадеше от съня и от почивката си, лишаваше 
се от личен живот, от удоволствия, бързаше да се нахрани, от бързина нямаше 
време деца да погледне, жена да услади. Но този труд можеше да понесе само 
тяло, обладаващо пълно здраве. Здравето – това бе основата на всичко. (…) Тре-
вогата около здравето и безсилието при тогавашното състояние на медицина-
та пред болестите бе нов извор на религиозно настроение. И затова при всяка 
мисъл за невярна болест еснафът се кръстеше с безкрайни молби “да дава Бог 
живот и здраве”. С тези молби и кръстенета той лягаше, ставаше, отваряше и 
влизаше в дюкяна. (…)

Но черквите и манастирите бяха учреждения, които служеха не само на религи-
озните чувства на стария човек. Те играеха много по-широка обществена роля, 
която можем да обхванем с понятието “църковност”.

В стария свят черквата със своята големина, със своя строеж, със своето 
вътрешно устройство, със своя блясък, със своята тържествена театрална 
обредност, с особеното време на своите служби, със събирането на множество 
хора, със своята мисловна и чувствена атмосфера, изобщо с цялата си обста-
новка бе нова и особена среда, потъването в която бе почивка, разпрягане на по-
тиснатата от работа и делнични грижи еснафска душа по силата на душевния 
закон за почивка чрез смяна на впечатленията. Влизането в черква бе влизане в 
нов свят от възприятия, мисли, чувства (много малка част от които във връзка 
с религията), което играеше роля на проветряване, на освобождение, залисване, 
откъсване от еднообразната, сива еснафска делничност. На второ място – 
черквата редовно събираше цялото население в селището и играеше ролята на 
граждански клуб, където се учеха последните новини. На трето място – черк-
вата бе организация на благотворителност. На четвърто място – черковният 
амвон се използваше от учители, общественици и свещеници за поставяне пред 
народа редица нравствени и обществени проблеми. На пето място – черквата, 
използвайки страха от “Божието наказание”, бе учреждение за охрана на стара-
та патриархална нравственост.

Влиянието на черквата бе толкова голямо, че революционното движение, възгла-
вявано от неверници като Ботев, Левски, Бенковски, Волов и пр., широко използ-
ваше това влияние за своите цели. Левски с пристигането си в някое селище 
пееше в черквата със своя чудно хубав глас и не само обръщаше вниманието на 
гражданите, но спечелваше и тяхната почит и симпатии. Той държеше много, 
щото в комитетите да влизат свещеници и свещеници да кълнат съзаклятни-
ците. Волов в черква държа речта си в защита на народната чистота против 
попълзновенията на чужденци, за която бе осъден на три години затвор. Бенков-
ски даде заповед кървавото писмо за известяването на Априлското въстание 
да се чете от свещеника в черквата. Той не мърдаше никъде без калимявката 
на поп Груя Бански и всяко по-важно въстаническо действие не ставаше без мо-
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литва и водосвет.

Разбира се, още преди Освобождението в средите на интелигенцията и на-
миращите се под нейно влияние млади занаятчии и търговци съществуваше и 
безверие, но външните форми на религиозно благочестие като господстващи 
бяха спазвани от всички, дори и от явни неверници като мнозинството от ре-
волюционните водители.

…
Посещението на по-далечни манастири бе голямо събитие, за което се говоре-
ше в семейството и града дълго време преди заминаването и след връщането. 
Отиването до Бачковския, Рилския, да не говорим до Светогорските манастири, 
бе необикновено пътешествие в стария свят, когато мнозина не бяха виждали 
по-широк простор от този, който се виждаше от върха на близките баири!

А отиване на Божи гроб бе триумфът на живота на стария човек. С това той 
добиваше званието “хаджия”, единствената степен на старо благородство, 
която му даваше право на почит от страна на всички по-малки и по-големи, по-
бедни и по-богати от него. (…)

Пътуващите за пръв път разширяваха представата си за света, виждаха нови 
градове, нови хора, нови неща, нови обичаи. Това не само обогатяваше и пришпор-
ваше техния ум към нови чувства и мисли, но оказваше благотворно въздейст-
вие върху духа и самочувствието им чрез новите впечатления.

Пътуванията имаха обаче и патриотично въздействие. Пътуващите не само 
виждаха България, но тя чрез незабравимите впечатления, преживявания и спо-
мени влизаше жива в душата им и те я чувстваха позната, близка, своя.

В манастирите, особено в Рилския, те биваха поразени и възгордени от матери-
алния израз на българското творчество (строежи, икони, резба); виждаха стара 
българска книжнина, която разкъсваше тъмната завеса на миналото и пренася-
ше погледа далеч напред, изпълвайки това тъмно минало с образите на една въз-
кръснала за почит, възхита и национална гордост историческа действителност. 
Това историческо възкресение се завършваше с виждането на лъжехрисовула на 
цар Иван Шишман в Рилския манастир. 

Имали сме и пак ще имаме царство – бе топло вълнуващото заключение от 
всичко видено.

…
Във всеки стар еснаф, дребен собственик и човек изобщо, имаше повече или по-
малко от набожността на един прекалено вярващ човек като дядо Начо (дядото 
на Хаджийски – бел.ред.). Тази набожност бе смесица от черковни идеи и народно 
суеверие. (…) Дядо Начо изпълняваше най-точно всички закони, правила, предания 
и даже суеверни обичаи. От Великден чак до Възнесение – цели четиридесет 
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дена наред – вместо всички обикновени поздрави при среща и отговорите им 
той казваше все: “Христос воскресе” “Истина воскресе”. Еднъж, тридесетина 
дена след Великден, учител г. Спас Съйков, като водел в събота вечер учениците 
на вечерня, срещнал дяда Нача и го поздравил с добър вечер. “Воистина воскре-
се! – му изкряскал дядо Начо. – Хубава работа! Когато вие учителите не пазите 
черковните канони, какво остана за простите хора?” Кроткият г. Спас навел 
посрамено глава и си отминал.

На Нова година ни караше да суркуваме всичкия домашен добитък, дори и дър-
весата в градинката за здраве. “За хубаво е!” – каже той. Пак за здраве срещу 
Богоявление през нощта той се къпеше в замръзналата Тунджа; често по негово 
настояване и всички домашни вършеха туй; тогава Исус Христос се кръщава – и 
чакаше за миг да се отвори небето и всички води да престанат. Обаче ни ед-
нъж не бяхме видели подобно нещо. “Грешни сме, заради туй не ни сподобя Господ 
да видим туй чудо. Има хора, които всичко виждат, ама си мълчат. Блазе им!” 
– говореше дядо Начо, и тъй самоуверено, щото по-лесно бихте го убедили, че 
на сутринта слънцето ще изгрее от запад, отколкото, че туй е измислица. На 
Богоявление всички у дома икони умивахме в реката. На 1 август, Макавей и пръв 
Богородичен пост, ходехме да ръсим лозята със светена вода, да се предвардят 
от градушка и от други бедствия, и закопавахме на четири кьошета на лозето 
по малко шишенце с тая вода. (…)

Кога минуваше край някоя черкова, дядо Начо все си снеме феса и се прекръс-
ти. Туй трябва винаги да се прави. По повод на това той разказваше следната 
случка: Еднъж дяволът се престорил на човек и повел едни мъж и жена край една 
черкова; мъжът и жената влезли по обичая да се прекръстят и – дяволът изчез-
нал. Та ако не може всякога човек да влезе в черква, то поне вън от нея трябва 
да се прекръсти, защото не се знае къде го води дяволът, понякога и невидим. На 
Св. Андрея, Св. Игната, Бъдни вечер и срещу Нова година непременно се кадеше у 
дома на трапезата, украсена с ошав, боб, варено жито, мед, чукундур и пр. (…)

Дядо Начо много мразеше друговерците, често – до фанатизъм. Да беше живял в 
средните векове, би проповядвал като Петра Амиенски кръстоносен поход. Осо-
бено той мразеше папищашите и фармасоните. Под тия имена той разбираше и 
католици, и протестанти, и всички неправославни. Понякога той много се чуде-
ше как Господ търпи тия разни криви вери, но си обясняваше въпроса с неговата 
благост и дълго търпение. Според него между папищашин и православен имаше 
по-голяма разлика, отколкото между мохамеданин и православен. Турците нари-
чаше агаряни и властването им си обясняваше чрез неуведаемия Божи промисъл, 
търпение и за наше наказание. Съседката, кумицата Пенчовица Бошначката, 
често дохождаше да пита дяда Нача за разни черковни неща, или – както едноим-
ката  Мария, Лазаровата сестра, при коленете на Исуса – присядваше до дядо 
Нача да слуша днешното евангелие или софронието, или пък други лекции по те-
ология. Еднъж тя го попитала: “Куме, ами на оня свят циганите де ще бъдат?” 
“Тях няма да ги има там никакви! – отговорил дядо Начо. – Те още на десетия 
ден след смъртта им випирясват! Не си ли виждала, че новите гробища до пътя 
за Новите лозя, десетина дена след като заровят някой циганин, се продън-
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ват?!” Често дядо Начо казваше: “Каквото и да правят всички вери, най-сетне 
ще настане по цялата земя – както се казва в литургията – съединение вери и 
причастие святаго духа“, т. е. една вяра – без съмнение, православната.

Дядо Начо обичаше да чете Откровението. Той казваше, че то е най-свещената 
книга, но всеки не може да разбере дълбочината на иносказанието . Четеше за 
агнето, за седемте ангели, за пустинната блудница на червения звяр, със седем 
глави и десет рога, и украсена с багреница, злато, елмаз и бисери; четеше за 
свършването на света и за дохождането на антихриста и разказваше той дума 
по дума, както го е описал в изступлението си патмоският заточеник. Под ду-
мата седмохълмен град той разбираше Стамбул. (…)

Но все пак, както споменах и преди, дядо Начо беше и суеверен… Той гледаше 
на агнешките плешки и отгадаваше състоянието и бъдещето на стопанина. 
Вярваше, че във вихрушката се таи някой зъл дух и че кога се свие тя в краката 
на някого, осакатява и онемява, та винаги човек трябва да бяга настрана от 
нея. (…) 

Освен за божествени работи дядо Начо употребяваше вечния календар и за мно-
го други случаи и напълно разкриваше бъдещето. Отнемете му календара, и той 
би остал в неизвестност, както без компас кораб всред Великия океан. В нача-
лото на годината той разглеждаше коя планета завладява, с чия зодия и в чие 
жилище; четеше за безплодията, за големия глад, за раздорите и болките между 
човеците, замисляше се тъжовно, после въздъхне издълбоко и каже: “Боже, очу-
вай сиромасите християни братя!” Кога в календара пишеше, че зимата ще бъде 
тежка, той извикваше самоуверено: “Зима голяма ще бъде, трябва повечко храна 
за добитъка!” – и се разпореждаше да се набави всичко овреме. Ако наистина зи-
мата се случеше такава, той проглушаваше света, че и в календара тъй пишело; 
ако ли пък – което най-често се случваше – биваше обратното, и сега вярата му 
в календара не се разколебаваше и той с по-голям кураж казваше: “Пак ни Господ 
обича, макар и да сме грешни, премахна лютата зима! Милостив е сайбият, не 
вижда ли той как се мъчи сиромашта?!”... Понякога пък казваше: “Е, свят широк! 
Някъде туй непременно ще се случи. Календарът никога не лъже!”... (…)

Щом се роди някое дете, свое или роднинско, дядо Начо веднага извади календара 
да види какъв е денят и часът. Ако например е пето число, той повтори думите 
на календара: “Петият ден е не-щастлив. Който падне в согрешение, никога не 
може избягна наказанието. Който занеможе, ще пострада, който се днес роди, 
бива малолетен.” Ако е пък напр. шестнадесето число, той казва: “Той ден е 
щастлив за всички търговци. Който в него се роди, бива дълговечен, голям човек” 
и пр. После намери годината, на която се е родило детето, и разгледа цялото 
му бъдеще: какво ще стане то, какви наклонности ще има, на кой месец ще има 
късмет и на кой ще губи, колко ще живее, кога му се пада да умре и пр. (…)

Дядо Начо вярваше в сънищата. Та нали и в Св. писание се споменува за съни-
щата на Йосифа, пророк Данаила... в Новия завет – на другия Йосифа, обручника 
на Дева Мария, и пр.? В календара листата, дето бяха изложени сънищата, бяха 
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най-вече оплескани и съдрани. Почти всяка сутрин те се обръщаха, понеже дядо 
Начо често сънуваше и обичаше да разправя подробно тия си сънища, дълги кол-
кото из приказките на “Хиляда и една нощ”. Единствено лице, което най-вече 
ги слушаше, беше предобрата и разбрана баба Начовица. Но отдавна и ней беше 
омръзнало да слуша всеки ден за разни зодии, щастливи и лоши дни и часове, 
сънища и пр., та малко обръщаше внимание на всичко, а понякога се осмеляваше 
да му възрази, че той – толкова набожен – прави голям грях, дето сляпо вярва 
всичко, което казва календарът и кой какво каже. “Кой може да се сравни с Бога 
и да каже какво ще бъде утре?” – питаше го тя. С тая проста, но силна аргу-
ментация дядо Начо се чувстваше напълно надвит. Макар и да не обичаше да му 
противостоят, сега той се смълчаваше, набърчи чело и тайно в себе си каже: 
“Тя има право!”. (…)
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С Мариус Куркински разговаря Людмила Димова

теОрия и ПраКтиКа  

на любОвта

Неговата глобалност не е географската, той не изпитва нужда да се мести в 
пространството, за да си спомни истини, които някога е знаел, или да се увери в 
смисъла от срещата с другия. В брауновото движение, което завлича все повече 
хора, Мариус Куркински изглежда като неподвижна точка – повтаря, че не иска 
да прави театър извън България, противи се дори на турнетата. Не е израз на 
инстинктивен страх от чуждото, още по-малко настояване на националната 
идентичност. Просто той притежава съзнание за друга глобалност – тази на 
театъра, който е съхранил следите на живелите в него. Съзнание за трансцен-
дентното – за да го получиш, трябва да се спреш. Сякаш още от детството 
Мариус носи един архив от състояния, преживявания, срещи, от който се излъч-
ват импулсите за онези моноспектакли, променили театъра ни през последните 
15 години. За да тръгне към Песните Соломонови или Новия завет, към разказите 
на Чехов и Хайтов, към Платонов и Джулиан Барнс, Мариус Куркински се нуждае 
от дълбоко лични основания. Изходната позиция на емоционално преживяното е 

Мариус Куркински е роден на 15 октом-
ври 1969 г. в Нови пазар. На 12 години 
постъпва в детското театрално сту-
дио към варненския драматичен теа-
тър, а след това в театър “Щурче” 
на братя Райкови. Завършва актьорско 
майсторство в класа на проф. Крикор 
Азарян в НАТФИЗ “Кр. Сарафов” и ки-
норежисура при проф. Георги Дюлгеров. 
Получавал е много награди за актьор-
ската игра и режисурата си. Поста-
новките и ангажиментите му извън 
театъра са внушителен списък.
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неотделима от театралната му продукция, както са неотделими актьорската 
от режисьорската му природа, въпреки че ние (и той също) правим опити да ги 
дисектираме. 

От мига, в който се появи в театралното пространство, има ясно различимо 
поведение и без да е гонил актуалност и моди, сам се превърна в тенденция с 
безкритични почитатели. Неговата игра – изповедна и наивистична, привлича в 
салоните публика от всички поколения. Разпознаваме я по стилизирания патос на 
словото и жеста, по гротеската, която преминава в поезия, по съжителството 
на лирично и трагично. Но Мариус все успява да ни учуди, да изпревари очаквани-
ята ни. След като почти бяхме повярвали, че си е самодостатъчен на сцената, 
един образцов homo ludens, той потърси съмишленици в Пловдивския театър, 
излезе от лъча на прожектора и с последователна рационалност започна да се 
учи на режисура – от всяка своя постановка, от всяко “редово представление”. 
Уж упорстваше в поставянето на световни текстове, а направи пробив в ба-
нализираната интерпретация на българската класика. Неговите постановки на 
Големанов, Свекърва, Женско царство прекъснаха жилавата традиция на бито-
визма и естрадния хумор. Тъкмо беше поставил Кървава сватба – първа среща с 
поетичната стихия на Лорка, която впрочем отдавна трябваше да му се случи, 
дойде Сътресение. 

Моноспектакълът по разкази на Хайтов – първият по български текстове, след 
5 години актьорска пауза, не само продължава от Лорка темата за хората извън 
цивилизационното ускорение, той е по-различен, може би е нова посока.

В Сътресение (по едноименния разказ на Хайтов и други два – Страх, Засукан 
свят) един човечец споделя проблемите на селото, страховете и перипетиите 
си през историческите бури, които го връхлитат. Сините му очи играят под кас-
кета, жестовете му са шаржирани. Сценографското решение на Мариус залага 
на минимализма – соцчиталище с катедра, на нея – шише мента, наоколо – фене-
ри. Разказите са така споени, че пресъздават един житейски кръговрат – от на-
чалото до смъртта. Интерпретацията е пределно зряла в трагикомизма си, дис-
танцирана и същевременно обичаща героя, без следа от патриотарство и жалба 
по миналото. Няма ги виденията от горната земя, които обикновено населяват 
спектаклите му. През цялото време сме в света на човешките неволи, в него 
най-белите същества са селските кози. А след финала, докато публиката тропа 
от възторг, ти е ведро, сякаш преди минути героят не е влязъл в приготвения 
собственоръчно ковчег. Бил си през цялото време на земята, а се усещаш поне 
един пръст по-близо до небето. Благодарение на хора от недалечното минало – 
объркани, грешни, но смирени и благи. Те нямат нашите възможности за избор, 
но може би само си въобразяваме, че днес сме по-свободни от тях. Защото те 
притежават рецептори за истината, която ни се изплъзва – преди време един 
мъдър човек я бе припомнил в това списание. Свободата не е свобода от другия, 
не е отрицание на другия, свободата е любов към другия. 

Какви отговори очаквахте да получите от героите на Хайтов? Те не са 
нито толкова далечни, нито толкова различни. 
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Реших да се обърна за моноспектакъл към текстове, които да посветя на моите 
баба и дядо. За пръв път посягам към текст, толкова свързан с мен. Исках да 
направя моноспектакъл, но не исках да бъде подвластен на човешката каприз-
ност, на изобилието, което сме си създали, от всякакви избори и възможности 
за съществуване, за живеене дори в нас самите. Прекалено много свобода сме 
си дали и така започваме огромно унищожение на себе си и на околните. Този 
процес ми се вижда много застрашителен. Няма ги събирането, смирението, 
тая чистота на детското, на заложеното в човека. А си спомням, че когато 
бях дете, когато общувах с баба ми и дядо ми, изпитвах живот все едно в рая 
– прост, точен, пак с много желания, радости и обич, но тези състояния бяха по 
друг начин чисти, големи, по друг начин велики. Не са само спомени, аз и тогава 
ги усещах като велики радости. Като дете, когато си тръгвах от село, оказ-
вах почит на всички стаи, на двора, на къщата, че са ме приели. Покланях се 
на местата, които всяка ваканция са ме правили щастлив. Това не е детинско, 
това е същността на човека. Спомням си, че баба ми и дядо ми бяха в същото 
състояние, а вече бяха възрастни хора – с ума си, свежи, усмихнати, смирени, 
добри. Те ми дадоха голямата надежда, че ти наистина си избран човек, който 
трябва да бъде добър, щастлив, че трябва да има изпълнение на живота, който 
ти е даден. Аз стоя зад тези истини. Това, което са ми дали тези хора, е едно 
от малкото неща, които имам. Къщата, идването на света и изумителното 
посрещане, което ми направиха – първо родителите ми във Варна, после тех-
ните родители в село Браничево, Шуменски окръг. Зададоха начало, на което 
съм се крепял, то ми е давало сили и когато тръгнах да търся театъра. И на 
тези устои вярвам. В текстовете на Хайтов намерих нещо подобно като сила, 
успокоение и начин на живот. Имах нужда от твърдостта на тези текстове, 
имах нужда от спасение в моето затъване, в провала ми на съвременен човек. 
Спасение от угнетяването, което нося, от греховността, от раздвояването. 
Имах нужда от спасение от всички тези чувства, от размекнатостта, изобили-
ето, капризността на взаимоотношенията, от отвратителната трепетност, 
която всички ние имаме в тоя хаос. Имах нужда да направя спектакъл, който да 
ме държи в тези текстове, в тези места. И трябва да ви кажа, че го намерих в 
текстовете на Хайтов и най-вече в актьорската задача и начина на изпълнение, 
който си дадох; в срещата с публиката; в споделянето с нея на твърдостта и 
отричането от сегашното, което идва и ни затрупва; в обръщането към това, 
което бяхме не толкова отдавна като деца. Аз не страдам, не жаля по детство-
то, не го идеализирам. Не говоря за детската инфантилност, а за твърдостта 
в детството, за силата, за избраното да се роди дете. С публиката намерихме 
общ език, намерихме надеждата, към която заедно да гледаме. Намерихме какво 
спектакълът отрича и към какво тръгва – към едно припомняне на наши близки 
от недалечното минало. Това са важни връзки, много беди идват при нас от 
тоталното разрушаване на връзките между родители и деца.

Спектакълът настоява да мислим за прекъснатите връзки между поколени-
ята. Вие как ги обяснявате? 

Те се разрушават за всяко поколение в различен момент. Днес това става по-
лесно, защото родителите са много притеснени за издръжката на къщата и де-
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цата. Но в основата е прекъсването на човешкото общуване между родители и 
деца – то се превърна в клише. А всъщност ти си създал дете, на което трябва 
да предадеш цялото си знание, за да бъде то по-добро от теб. Аз нямам дете, 
нямам право да говоря така. Може би и затова няма да имам. Как да го науча на 
всички грешки, ужаси, кошмари, адови състояния, които съм преживял? Как да му 
кажа, че и то ще мине през тях? Сега си давам сметка, че моите родители са 
ме възпитали по много хубав начин, не са ми казали нищо за света, а някак са 
ме подготвили за него. Може би това е голямо майсторство. 

В нашето време се насилваме да късаме с миналото, с историята, културата 
и с вярата, което е най-страшното. По някакъв дяволски начин обществото 
започва да слага вярата в миналото, категоризира я към съвършено други неща 
– история, минал живот, друга епоха. Тя няма нищо общо с това. Става така, че 
това, в което вярва човекът, в което е кръстен, отива в общественото, пре-
мества се в медиите, в литературата. 

Говорите за вярата в личния Бог?

Да, вярата трябва да е лична. Свидетели сме на изключително опасен процес. 
Съвсем неотдавна, през детството ми, за което ви говорех, не беше така. Тези 
територии бяха непокътнати, въпреки че беше комунизъм, бяха си дълбоко лични, 
за тях дори не се е говорело. 

Героят на моноспектакъла ви е точно такъв – близо до земята и до Бога.

Именно това е интересното в героите, че не коментират своето подчинено на 
Бога състояние. Като казвам подчинено, това не е нещо лошо. Те го съзнават и 
се възприемат като част от планетата – не говоря за България, за Родопите. И 
като че ли наистина са били по-щастливи и са имали по-хубав живот. Но да не 
мислим от егоистична гледна точка – повече са помагали, били са по-безвредни 
от нас в най-добрия случай. 

Защо за моноспектаклите винаги търсите нетеатрални текстове? 

Театрални текстове взимам само като режисьор. А моноспектакълът е съвсем 
друга територия, не казвам, че имам някакво право над нея. Моноспектакли са 
се правили и преди мен, разбира се, но аз започнах да откривам теорията и 
практиката, така да се каже, на моя си моноспектакъл, да правя моя школа. И 
мога да си позволя по-голяма фриволност, която мразя в режисьорската работа. 
Да събирам, да компилирам текстове от различни епохи. Мисля, че когато имаш 
договор с публиката да играеш сам и тя идва заради теб, можеш да си позволиш 
лукса да събереш по-свободно текстове и да направиш една своя програма, едно 
свое изпълнение. Докато в режисьорските спектакли не трябва да показваш кой 
си ти самият, а какво е човешката същност, до какво човекът е стигнал. 

Първо беше моноспектакълът Песен на песните, после Евангелие по Матея. 
Ще се върнете ли към библейската парадигма? Не е ли дошло времето след 
един плътен и земен спектакъл като Сътресение?
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След Дамата с кученцето, който беше атрактивен актьорски спектакъл, по-
сегнах към Евангелие по Матея. И може би заради многото игра, дългото при-
съствие на сцената и срещите с публиката, заради откриването в театъра на 
живот и щастие, каквито имах с Дамата с кученцето, съвсем спокойно и без 
угризения поисках да поставя тази книга от Новия завет. Бях пак в силното, в 
детското състояние и въобще не си давах сметка какво правя. И като насън 
го изиграх 50 пъти и имах турне с него. Някои хора ще кажат: как си позволя-
ва да посяга на този текст. Разбирам, всичко може да се каже. Аз не съм бил 
достоен да го направя, така е наистина, не съм бил достоен да го играя. Но 
тогава бях достоен, бях щастлив, тогава бях човек, така се усещах. Сега не 
съм такъв. В героите на Хайтов и само на сцената за малко ставам човек. А 
тогава беше друго, пътувах, залите се пълнеха, хората приемаха спектакъла, 
много го слушаха и много се радваха на Възкръсването. Аз там винаги изпадах 
в състояние на плач и хората усещаха сякаш на биологическо ниво. Просто раз-
казвахме Евангелието и когато ставаше страшно, беше много страшно. Когато 
ставаше радостно, беше много радостно. Обаче след като направих последното 
представление в Пловдив, не зная какво ми стана и изведнъж си казах: “не бива”. 
Изведнъж ми се отне. Казах: “повече не мога, не съм достоен, дотук беше”. И 
сега да ме питате, не помня един ред и не съм се опитвал да си спомня. Дойде 
като вихър и си замина. За мен това преживяване не е било религиозно, а лично, 
свързано с моята вяра, опитах се да свържа моята вяра с моя живот... (Въздъ-
хва.) Но пак казвам, опасно стана и се уплаших, и ми се отне. Но не съжалявам. 
Бяха най-хубавите дни в живота ми – турнето през пролетта на 1998, точно 
преди Великден. Беше много пречистващо за мен. 

Какво е преживяването днес? На сцената, пред очите на публиката остаря-
вате и срещате смъртта.

Това остаряване е изиграно, аз нямам грим. Реших спектакъла като цял един 
живот – първият разказ е от младостта, вторият – от зрелостта, третият – 
от старостта. Исках да създам образ на човек, който приема смъртта, без да 
се вълнува дори от нейното тайнство. Той не иска да разбере какво го очаква, 
примирен е, че тя настъпва и като че ли си знае момента, подготвен е. Аз силно 
вярвам, че в живота ние можем да се подготвим за смъртта. Мисля, че Тарков-
ски беше казал: изкуството служи и за това – да подготвя за смъртта. 

Приел съм, че във всеки спектакъл, дори да е комедия, трябва да има раждане 
и смърт. Театърът остана едно от малкото места, където публиката идва да 
мълчи, да не слуша себе си, а да се опита да чуе някой друг, да получи съвет, 
помощ. Хората не идват да се забавляват, нито да бъдат назидавани. Идват да 
им бъде помогнато. Киното, телевизията достатъчно забавляват. Все по-инте-
ресен договор се сключва между актьорите и публиката. Театърът става все 
по-интересно място в света, който е подвластен на информацията, медията, 
бързата комуникация, сменящите се дестинации. 

Глобализацията не ви ли вълнува?
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Не, аз не искам да пътувам, не искам никъде да ходя. Не искам. Като чуя, че някой 
отива някъде да празнува или на екскурзия, не мога да го разбера. Аз мисля, че 
ако всеки си стои на мястото, светът ще е по-добър. Това са глупости, разбира 
се, това са и шеги. 

В спектаклите ви често се появяваше като контрапункт видение, ангел. В 
Сътресение го няма, не можеше да го има? 

Няма, защото на тези хора не им трябват видения, пророчества или доказател-
ства. Не им трябва доказване на светлината, те я имат.

Някъде казахте, че това е единственият моноспектакъл, който бихте мог-
ли да поверите на друг актьор. 

Предишните бяха по-актьорски, по-етюдни, по-импровизаторски, ставаха по-до-
бри чрез вдъхновението ми на сцената. А сега, след работата, която имах като 
режисьор, аз поставих предварително в главата си това представление. Тук 
мизансценът е много точен, всяка секунда, всяко движение са разчетени. Не 
импровизирам много и наистина друг актьор би се чувствал добре в този ми-
зансцен и декор, в това режисьорско решение. Има няколко актьори, които биха 
изиграли образа.

Наричате театъра братство, често изговаряте тази отдавна забравена 
дума. 

Театърът извлича от човека най-доброто, точно братското, тъй като публи-
ката, събирайки се заедно, се превръща в едно особено същество. Тези хора са 
доведени в салона по едно особено чувство, заедно идват за нещо, което заедно 
търсят. И когато започваш да поставяш, да играеш една пиеса, ти не го правиш 
за всеки човек поотделно. Тук са вече висшите неща за театралната режисура 
и актьорското майсторство. Защото театърът говори чрез всички онези, кои-
то са били в него, и прави послания не към отделния човек, а към най-доброто 
от човечеството до този момент – това наричам аз братство: най-умното, 
най-мъдричкото, колкото и да е то малко, най-тихото. Но общо – човекът за-
бравя, че трябва да се превръща в цяло. И театърът това прави – кара хората 
да обединяват най-доброто от себе си в най-доброто от човечеството. Така 
е било отдавна в театъра. Шекспир например е послание от най-доброто от 
човечеството към най-доброто от човечеството. 

Обединяването на публиката е много интересно, хората не му обръщат внима-
ние, но го правят. И ние така трябва да поставяме пиеси, така трябва да иг-
раем, че да търсим не себеизразяване, а все по-висока точка на контакт между 
тези две висоти – братството на публиката и братството на творците. 

Не е ли опасно за творческата ви свобода да мислите за публиката, докато 
работите върху постановката?

Всички казват: “не мисля за публиката”. Уважавам това, може така, но аз не 
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мога да си го представя. За мен е пагубно. Не може да не мислиш за публиката. 
Защо тогава има столове в театралната сграда? Ако не трябваше да се мисли 
за публиката, нямаше да има театрален салон, а само една сцена. Може би, като 
не мислиш за публиката, става по-хубаво. Не знам, аз мисля за публиката. Мисля 
кое ще помогне за една душевна среща. Не мисля за публиката в жълт план, тя 
да ме хареса, да ми се смее, да ме разбере. Тя може да не ме разбере. Но аз си 
мисля кое от моя хаос, от моята глупост, кое от това, което поставям, би могло 
да бъде видяно и по някакъв начин полезно, годно за споделяне. 

Няма ли да работите върху съвременна драматургия? 

Не зная, сега играя Сътресение по много пъти в месеца из страната и това ми 
отнема цялата енергия. Решил съм да се занимавам само с него.

Мариус Куркински

В моноспектакли: Дон Жуан (1993), Песен на 
песните (1993), Дамата с кученцето (1993), 
Евангелие по Матея (1997), Самият човек (1999), 
Сънят (2001), Сътресение (2006).

Като режисьор: Дванайсета нощ (1997), Синя-
та птица (1998), Годежът (2000), Грехове наши 
(2000), Изкуството на комедията (2001), Кралят 
елен (2001), Малки комедии (2002), Зимна приказ-
ка (2003), Свекърва (2003), Големанов (2004), Ри-
барят и неговата душа (2005), С любовта шега 
не бива (2005), Женско царство (2005), Лекар по 
неволя (2006), Кървава сватба (2006). 

Проекти в киното и телевизията: Дневникът на 
един луд (1996), Куркински митове (1994), Два-
найсета нощ (1999), Самият човек (2000). 

Роли във филми: Сирна неделя (1993), Ла донна 
е мобиле (1993), Граница (1994), Приятелите на 
Емилия (1996), Всичко от нула (1996), Ad libitum 
4. Вариации на граф дьо Бурбулон (2000), Опаш-
ката на дявола (2001), И Господ слезе да ни види 
(2004).

Музикални албуми: Любовна война (1996), Двама 
(2000).
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Калин Михайлов

ДяДО вазОв и ДяДО Серафим. 

ПОезията на арХиманДрит 

Серафим (алеКСиев)

Преди няколко години приех отговорната задача да подбера и редактирам сти-
хотворенията на архимандрит Серафим (Алексиев) за издаването им в еднотом-
ник. Книгата излезе с предговор от писателя Димитър Коруджиев, който нарича 
автора ”най-големия ни християнски поет от втората половина на XX век”1.

Като изключа факта, че все още съществуващият тогава Литературен форум 
публикува текста на Д. Коруджиев, не зная да е излязъл какъвто и да било друг 
отзив за това първо представително издание на една почти непозната част 
от творчеството на инак популярния български богослов, чиито книги са въвели 
мнозина в православната духовност (имам предвид основно книгите Нашата 
вяра, Нашата молитва, Нашата надежда и Нашата любов). Ето защо сега си 
позволявам да пристъпя отново към стихотворенията на арх. Серафим – не 
като съставител и редактор, а като внимателен читател, който се опитва да 
се вслуша в интонациите и акцентите на вече въплътилото се в книжно тяло 
поетично слово.

1 Архимандрит Серафим (Алексиев). Избрани стихотворения, София: Правосл. изд. ”Св. апостол и евангелист 
Лука”, годината на излизане не е отбелязана.

Калин Михайлов, роден през 1966 г. 
в София, е литературовед, есеист 
и поет. Преподава история на за-
падноевропейската литература в 
СУ “Св. Климент Охридски”. Автор 
е на книгите Стихотворения (1991), 
Тихи трипове (1998), Мориак и Бер-
нанос: два романни свята между на-
силието и любовта (2006). Доктор 
по филология.
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Да пристъпя към подобно дело ме подтикнаха и възторжените реакции на не-
колцина – не само читатели, но и почитатели на това слово – за тях книгата 
с избрани стихотворения на арх. Серафим се превърна в лично откритие, което 
те бързаха да споделят и с други, вярвайки, че скоро ще превърнат откритието 
си в достояние на цяла България. Техният ентусиазъм ми помогна да преглътна 
някои лични резерви, които имам като читател и като пишещ човек към опре-
делени страни от поетическото творчество на дядо Серафим2. Надявам се от 
редовете, които следват, да стане ясно както това, което считам за основно 
достойнство в него, така и онова, към което съм склонен да подходя с по-кри-
тично око.

***

При поети като архимандрит Серафим, които показват един цялостен облик в 
своята поезия, не е невъзможно да се влезе в творческия им свят през ”врата-
та” на някое открояващо се и типично за този свят стихотворение. Колкото и 
тясна да е тази врата, понякога тя ни дава достъп до най-важните и съкровени 
измерения в поезията на съответния автор, до нейното смислово ядро. В пое-
тическия свят на арх. Серафим такава роля може да изиграе стихотворението 
Сънувах сън, което ще си позволя да приведа изцяло: 

Сънувах сън… Бях някъде във храм

безлюден, тих, без никакъв народ.

Сред здрача блед под храмовия свод

видях един позорен стълб и там

Христа с въжета свързан, прикован!

Пред него бе изправен груб войник

и шибаше телото Му с камшик.

Във тишината някак страшно беше, 

кога камшикът яростно плющеше.

Това бе бич, обкичен със ресни,

нанизани със късчета олово,

ръбати, остри, с грапави страни.

При всяко ново шибане сурово 

те вбиваха се в страдащата плът

на кроткия Христос… И всеки път

когато пак камшикът заплющеше,

2 Мисля, че читателят ще приеме да титулувам архимандрит Серафим и като ”дядо Серафим” – не просто защо-
то православната традиция го предполага, но и поради факта, че тази своеобразна титла му приляга особено, 
без да носи при него някакви отрицателни значения.
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потръпваше Христос, но все мълчеше…

А по измъченото Му лице

струеше кръв. И двете Му ръце

пробити бяха. В кротките очи

блестяха сълзи в кървави лъчи.

Венец от тръни кичеше главата,

петна от кръв личаха по ребрата. 

Навред – по гръб, по рамене, гърди

се виждаха все кървави бразди.

Безжалостният и суров войник

издигна пак разветия камшик

и взе да шиба… Силно възмутен

аз пламнах, обладан от гняв свещен,

па спуснах се и викнах: ”Зли човече!

Що правиш? Спри! Хвърли камшика вече!”…

В лицето исках тоя звяр да зърна.

Войникът се във този миг обърна

и ме погледна… Аз се ужасих…

че в него… своето лице открих!… 

В това стихотворение виждам някои типични за поезията на арх. Серафим и за 
светоусещането на нейния автор черти, които ще разгледам последователно.

Ситуирането на лирическия герой в пространството на храма не изглежда да е 
случайно – не е учудващо, че той е предпочитан топос в поезията на дядо Се-
рафим, макар и самата дума ”храм” да се среща относително рядко – например 
в стихотворението Вечер в монастира или в друга творба, озаглавена Затули 
ми очите (където поетът моли Бога да закрие с бащинската Си длан очите му 
за суетата и греха на света). В поетическите творби на арх. Серафим храмът 
символизира самата благоговейна устременост на душата да се покланя сми-
рено пред Твореца и да Го слави навсякъде – и в храма, и вън от него, да ”раз-
простре” това свещено пространство върху цялото Божие творение. Ето защо 
в стихотворението Коледа лесът е видян като ”храм от мрамор”, а в друго 
стихотворение от същия цикъл (Празнични стихотворения) приповдигнатото 
настроение, което обзема света преди Рождество Христово, намира израз в из-
бликналото направо от сърцето на поета благопожелание този свят ”да е бял, 
да е чист като храм”.

Храмът с местоположение навсякъде и никъде, в който се е озовал лирическият 
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герой от Сънувах сън, е ”безлюден”, в него се разиграва сцена, която засяга дъл-
боко отношенията на една душа с Бога. Макар това да е потенциално душата 
на всеки читател, изпълненото с безпощадно самоизобличение финално открива-
не на лирическия Аз в лицето на палача свежда ситуацията в стихотворението 
до онази пределна и камерно сгъстена съкровеност на отношението аз–Ти, коя-
то характеризира цялото светоусещане на арх. Серафим, както то се разкрива 
в поетическия му свят. Заедно с една напълно христоцентрична ”поставеност” 
пред Бога тук сякаш е налице и самотността (не самотата!) в духовните борби 
на човека, който е избрал ”единичността” на монашеското битие. 

Друга характерна черта от поезията на арх. Серафим, която изявява стихо-
творението Сънувах сън, е живото чувство за неправдата, за злото в света, 
както и откликът на всяко чуждо страдание. Независимо че претворените в по-
етическия свят на дядо Серафим ситуации са разнообразни, стихотворенията, 
разгръщащи този мотив, винаги са облъхнати от топло, живо чувство, което се 
свързва обикновено със страдалчеството на Спасителя на човешкия род. Ликът 
на Страдалеца – Бог свети в ада на страданията, налегнали събрата-монах (На 
болния брат), Неговото присъствие и Неговият чуден мир озаряват хората, ко-
ито Го търсят в горестни дни ”на болести и нищета” (Със вас съм Аз!), очите 
Му, които събират ”тъгата / на всичките страдалци по земята”, приковават 
вниманието и привличат към Личността Му посетителите на една изложба, 
където виси картина с мъченическия образ на Сина Божи (Оригиналът). Когато 
страданието от нравствено или физическо естество засяга самия лирически 
герой по неговия жизнен път, той винаги извлича смисъла му във връзка с Божия 
промисъл за всеки човек и с ”изковаването” на характера на християнина от 
самия Бог: 

В страданията, що изпращаш Ти,

растат крилете ми за бъдещ полет. 

Без зимата, която ни гнети,

кой би почувствал Твойта дивна пролет?

Непостижимий! Работи над мен

с ръка, която сваля и въздига!

   (Туй ми стига)

В Сънувах сън любовта към Спасителя е изявена тъкмо чрез болката при не-
поносимата гледка на Неговите страдания и чрез осъзнаването на факта, че 
тези страдания засягат пряко лирическия герой – имат отношение не само към 
съвестта му, но и към спасението му (от злото и греха в самия него). Любовта 
към Христос, бликаща като чист извор в поезията на дядо Серафим, е плод от 
едно постоянно съзнание за Божията любов, която лирическият герой познава 
лично и непосредствено със сърцето си, върху която може да ”стъпи” и която му 
е достатъчна: ”Аз знам, че ме обичаш. Туй ми стига!” (Туй ми стига).
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Любовта на Спасителя към падналия човек, осъзната и приета от човека, е 
основата, върху която се гради – наред с преклонението му пред Твореца на 
всичко видимо и невидимо – неговото благоговейно отношение към Бога и към 
светостта Му. Едно от стихотворенията, които събират благоговейното и 
възторжено преклонение пред Твореца с неизречимата благодарност за Негова-
та добрина и любов, е При залез: поетът моли Бога да превърне духа му в химн, 
а сърцето – ”във нежна лира”, за да може да възпява Божията добрина и да бъде 
гален докрай от святата Му любов.

Осъзнаването на светостта на Спасителя, на Неговата безмерна любов към 
човека (и конкретно към човека в поетическия свят на арх. Серафим) ще подчер-
тае още по-контрастно достигането на лирическия герой до истината за злото 
в неговата собствена душа – онова зло, което ражда злоба, насилие, безчовеч-
ност, закоравяване в греха – злото в нас, което явява финалът на стихотво-
рението Сънувах сън. Цялата поезия на арх. Серафим е белязана от изострено 
съзнание за присъствието на греха в света и в човешката душа и за последи-
ците от това присъствие – първо и преди всичко за душата на самия лирически 
герой (как да не се сетим за думите на Св. ап. Павел, който се назовава ”пръв 
от грешниците”?). Може би няма друг български поет, изразил с такава сила на 
поетическото внушение съзнанието на човека за греха, който влече душата му 
надолу и същевременно – устрема на тази душа към светлината и светостта, 
които побеждават греха, очистват сърцето и просветляват ума: 

Светни, светни над моя мрак!

Духа ми в святост облечи!

И ще пристъпя Твоя праг,

окъпан в Твоите лъчи!

   (Божият чертог)

В друго стихотворение, озаглавено Ела, лирическият герой се моли Господ да 
дойде в него и да ”обитае” пустия дом на личността му, да осъществи чудото 
на възкресението и осиновлението в Христос: ”О, Боже, аз съм мъртъв. Ела ме 
съживи / и от богоотстъпник – Твой син ме направи!”

В поетическия свят на дядо Серафим като че ли само природата е запазила 
нещо от първозданността и красотата на Божието творение отпреди грехопа-
дението, от състоянието на невинност в Едемската градина – край пиринските 
езера, които са като ”нежни очи” на планината, лирическият герой е вкусил 
”щастие без грях / гост сякаш на небето” (Копнеж по Пирин). 

Алтернативните, контрастни картини на греха и светостта, на копнежа по 
свят живот и тежнението към зловонната тиня на греха се свързват неизмен-
но в поезията на дядо Серафим с повика към покаяние – дълбоко и всеобхватно, 
искрено и честно (пред Бога и пред самия себе си). Осъзнаването на греховна-
та природа на човека, разкриването на неговата устременост към злото и на 
слепотата му за собствения му отвратителен лик не е достатъчно – нужно е 
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лекарството на покайните сълзи, мехлемът на вярата в силата на извършеното 
от Спасителя изкупление, пластирът на покайната изповед: ”Под шепота тих на 
молитва покайна / аз плача, жадуващ спасение” (Покаяние).

Ако трябва да се обобщи коя е основната особеност на поетическия свят на 
арх. Серафим, бих я определил така: това е сърдечното и изстрадано лично 
взаимоотношение на лирическия Аз с една Личност, Която отговаря на всички 
желания и копнежи в неговия дух, Която е предмет на всички полети на душата 
му и надежда във всяка безнадеждна ситуация, негова единствена гаранция, че 
ще даде желания плод – Личността на Бога (Към Бога). 

***

В поезията на арх. Серафим има и друга съществена особеност и тя е, че това 
до голяма степен е поезия във вазовска ”премяна”. Ако приемем, че смисловото 
ядро на тази поезия е христоцентрично, вазовските теми и мотиви и онези 
художествени изразни средства, които напомнят стилистиката на Вазов, ще 
бъдат по-скоро нещо вторично и не толкова съществено по отношение на глав-
ното, което вече беше изтъкнато. Все пак ми се струва важно да погледнем 
и към тази страна от художественото творчество на християнския поет, за 
да видим какво печели и какво губи то от вървенето в стъпките на един голям 
литературен предходник и в традицията, създадена от него (подобно следване 
отблизо на завещаното от Вазов се наблюдава и в творчеството на двама 
други съвременни християнски поети-монаси – митр. Иларион и мон. Валентина 
(Друмева). Дали вървенето в стъпките на именития предходник в поезията ще 
съвпадне с вървенето в стъпките на Христос и ако да – в какво и докъде?

Ще започна с онези теми, мотиви и образи, които се считат за типично вазов-
ски и присъстват в стихотворенията на дядо Серафим.

В поезията на арх. Серафим се срещат творби, напомнящи много и като внуше-
ние, и като интонация безрезервния и безкритичен пиетет към Русия в твор-
чеството на И. Вазов. Най-показателно в това отношение ми се струва сти-
хотворението, посветено на митрополит Климент (Васил Друмев). Изброявайки 
заслугите на известния книжовник и политик към българския народ, поетът из-
тъква като неотменна част от неговата образцова добродетелност следната 
му черта: ”и беззаветно любеше Русия” (На митрополит Климент Търновски). 
Както и в останалите случаи, за които ще стане дума, в стихотворението 
на дядо Серафим се осъществява едно отместване от вазовския модел или 
първообраз (който е по-скоро събирателен, ”извлечен” от много творби). Това 
отместване може да бъде определено като смислово преакцентиране, свързано 
с проникнатостта на поетическото творчество, което разглеждаме, от пра-
вославно-християнския светоглед. Ако за Вазов любовта към Русия е логичен и 
естествен израз на признателността към ”братята освободители”, към по-
големия славянски народ, протегнал ръка на по-малкия (”осемдесет милиона с 
нас!”), за арх. Серафим любовта на митрополит Климент към нея е от значение 
преди всичко, защото това е страната, която се смята за крепител на Пра-
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вославието. Знаменателният стих, който цитирах по-горе, се разполага непо-
средствено след характеризирането на възпявания в творбата герой като смел 
”поборник” за вярата, сравним с пророк Илия – като него той не е склонил глава 
пред ”друговерците”. 

Друга черта в поетическото творчество на арх. Серафим, която е в линията 
на вазовската традиция, е широкото място, което се отделя на природните 
картини – тяхното присъствие издава усета на поета за красивото в приро-
дата и преклонението му пред тази красота. Както у Вазов, и тук природата 
е място за почивка на душата, място, където тя се освежава и обновява. Но 
ако при Вазов Творецът понякога ”липсва” или е трудно разграничим от своето 
творение, колкото и величествено да е то (Вазов не е последователен в това 
отношение, за него е важно да възхвали красотите на родната природа), почти 
няма творба за природата на дядо Серафим, в която да не е отдадена слава на 
Създателя – Той е трансцендентният Творец, властващ категорично и безапе-
лационно НАД Своето творение: ”Тук всичко е мощно: и хребети груби, води и 
скали! / И над всичко е Бог!” Или на друго място, от същия стихотворен цикъл 
със заглавие Водопадът: 

Каква първична, дива хубост има 

във този приказен планински кът!

Тук всичко ме към Господа въззима!

Тук болките и горестите спят!

Всички помним благоговейното отношение към майката и нейния светъл образ 
в поезията на Вазов. За автора на Епопея на забравените тя е тази, която е 
вложила в душата му любовта към родината и родното слово, която го е под-
крепяла и насърчавала в началото на неговото поетическо поприще. Образът 
на майката в творчеството на арх. Серафим е не по-малко възвишен и светъл. 
Но този образ не се свързва с идеята за творчеството, а главно с невинното 
щастие на детските, юношеските и младежките години – щастие, непомрачено 
от грях и поквара и сътворено от присъствието на една обикновена жена с 
необикновена духовна сила и с любящо сърце (Майка ми, Писмо до мама, също и 
Една участ – макар в това стихотворение да не се визира майката на автора). 
В поезията на дядо Серафим образът на майката не се ”приплъзва” символно по 
посока на родината – неговите контури, макар и трудно уловими от дистанци-
ята на времето, си остават достатъчно отчетливи и неподатливи на подобни 
символизации. Когато образът на земната майка е прекалено отдалечен, за да 
бъде извор на утеха за лирическия герой в неговата самотност и бездомност, 
той търси приют при една друга майка – Небесната (Вечер в планината). 

Патриотичните мотиви, разгърнати във вазовски дух и с вазовски замах, не 
липсват в творчеството на дядо Серафим. Може би най-характерно в това от-
ношение е стихотворението От връх Свети Никола, писано по случай освобож-
дението на България от османско иго. Отгласите от Опълченците на Шипка са 
видни дори за едно не много набито читателско око:
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И днес, кога сред буките вековни 

ти бродиш по ония планини, 

спомни си за героите чутовни…

Тук смисловото отместване от първообраза у Вазов (”и днес йощ Балканът / 
щом буря захваща…”) става чрез акцента, който се съдържа в последния стих 
на цитираната строфа и на цялото стихотворение: ”и на светеца благ се по-
клони!”. Светецът, самият св. Никола (на когото е кръстен върхът), се нарежда 
”до храбреците с огнено лице” и в решителния момент подкрепя ”кръста” в 
борбата му с ”полумесеца”. Затова призивът за поклонение визира него, а не 
”героите чутовни” – борците за народна свобода, за които читателят трябва 
да си спомни. Колкото и да е силен патриотизмът в сърцето и в поезията на 
арх. Серафим, той никога не стига до подмяна на Бога с родината (както видя-
хме вече, не България е над всичко, а Бог), на християнските ценности – с чисто 
светски (и в този смисъл на светците – с героите). 

Умението на дядо Вазов да предава атмосферата на всенародните празници не 
липсва и на дядо Серафим. Но при него празничното, с незначителни изключения, 
е свързано преди всичко с двата най-големи християнски празника – Рождество 
и Великден, събитията, които отбелязват тези празници, слави той и душата 
му се слива с радостното ликуване на цялата вселена: 

Роди се Бог! Славете Го!

Христос е тук! Срещнете Го!

Сторете Му в душите място!

Сърцата превърнете в ясли!

   (Роди се Бог)

След като споменах някои от главните сходства и различия между двамата ав-
тори, свързани с теми, мотиви и образи, типични за поезията на Вазов, трябва 
да добавя и наличието на архаичните словоформи в стихотворенията на арх. 
Серафим, а също и стриктното спазване на класическото стихосложение. В по-
езията на арх. Серафим се срещат възприеманите отдавна от читателя като 
архаизми думи татък, тамо, нийде, такваз, де, ний/вий, веч, найдат, тез, кат 
(вместо като), сал (вместо само) и др., не е рядка употребата на прилагателни, 
окончаващи на -ий (напр. надземний), срещат се и съществителни, окончаващи 
на -ье (напр. безсмъртье, разпятье), които са физиономични за поетическия език 
на Вазов (някои от последните съм се опитал да избегна, където това е било 
възможно, в процеса на редактиране на стихотворенията). В поезията на дядо 
Серафим няма творба, включително и от преводните, която да е издържана в 
свободен стих, творба без традиционните, най-често пълнозвучни рими. И в 
това отношение той остава докрай привърженик на стария стил и на едновре-
мешния поетически календар в новобългарската поезия. 

***
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В заключение може да се каже, че поезията на архимандрит Серафим е поезия 
христоцентрична, издигаща Твореца и милееща за Неговото творение, поезия 
на копнежа по святост и на борбите за нейното достигане. Макар и поезия до 
голяма степен ”облечена” във вазовска ”премяна”, тя продължава да говори на 
мнозина от съвременните читатели, защото извира от сърце, предадено на 
Бога и изпълнено с Неговата благодат, с Неговия мир и с Неговата любов.
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Сергей Аверинцев

ОбрЪЩанетО на  

СЪветСКата интелигенция  

КЪм бОга През  

60–70 гОДини на ХХ веК

Като възможен епиграф – характеристика на границите на моята тема, могат 
да послужат стиховете на Пастернак от поемата Высокая болезнь:

Я говорю за всю среду,

С которой я имел в виду

Сойти со сценой, и сойду.

В този смисъл ще съсредоточа вниманието си към ”моето” време, т. е. предим-
но 60-те и особено 70-те години, и към ”моята” среда – московските и петер-
бургските интелигентски кръгове – всичко онова, за което мога да свидетелст-
вам като очевидец.

Сергей Аверинцев (1937–2004 г.) е 
световноизвестен руски византолог 
и мислител, завършва класическа фи-
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френски, италиански, сирийски, копт-
ски и др. Няколко години, до самата си 
смърт, преподава история на руската 
литература във Виенския държавен 
университет.
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Спомени

Много интересно би било да поговорим и за това, което се отнасяше към рели-
гиозния живот на други обществени кръгове и преди всичко на бавно умиращо-
то руско село, за дълбокото въздействие на впечатленията от войната като 
възвръщане от идеологическата хипноза към простите реалности на живота и 
смъртта.

Но макар и в моята младост, от самия край на военното време, в числото на 
най-силните и незабравими впечатления за полудетския ми ум да остана близ-
кото познанство с една старица от село, която почти не можеше да чете и да 
пише, но припяваше произведения от руския религиозен фолклор, т. нар. духовни 
стихове, и с разбиране цитираше наизуст множество фрази и обрати от църков-
нославянските богослужебни текстове; макар и да представям себе си с думите 
на очевидец на онова, което ставаше в градчето, тогава наричащо се Загорск, 
когато след Втората световна война отново се възраждаше Троице-Сергиевата 
Лавра и там се събираха по чудо разбрали за това (в отсъствието на каквато и 
да било официална информация) вярващи от различни краища на Русия и живееха 
в землянки, само и само за да дочакат деня, когато накрая Лаврата ще бъде 
отворена; макар и да се наслушах в едно подмосковско селце, където през 60-те 
прекарвах летата, на разкази за чудесните обръщания, станали на фронта с 
възрастни местни жители – аз си давам сметка, че по отношение на тези теми 
все пак не съм в правото си да се изтъквам като очевидец. Тук свидетелството 
принадлежи на други. Цялата тази реалност оставаше за градския интелигент 
един постоянно присъстващ фон, но все пак в периферията на неговото поле-
зрение. Мога да спомена още, че покойната Наталия Ивановна Столярова – без-
страшната сътрудничка на Солженицин и близка приятелка на Надежда Мандел-
щам, ми разказваше, че нейни наставнички в мъжеството (напълно секуларно при 
нея) били срещнатите в ГУЛАГ православни старици, една от които например 
казвала на измъчващия ги гепеушник (от ГПУ/КГБ, “кагебеец” – бел.прев.): “Ето, 
вие един от друг се страхувате, от началството се страхувате, а аз от тебе 
не се страхувам – и отказвала да предаде скрилия се свещеник: – Да, знам къде 
е той, но на теб няма да кажа!” О, руските старици от тези недалечни, но вече 
труднопредставими времена! Случи ми се да разговарям с възрастен немски 
психиатър, приел Православието, след като в плен видял тяхната доброта дори 
и към него, в същия смисъл, в който това се казва в молитвата – страдащ и 
пленен. Но още един път – това е отделна тема.

Руската интелигенция може би дори повече и във всеки случай не по-малко от 
своите западни колеги е особена species1 – не по-добра и не по-лоша от оста-
налите, но различна. Би било непредпазливо да й се приписва морално или даже 
умствено превъзходство: разбира се, аз, в качеството си на интелектуалец, 
просто съм длъжен да имам някакви познания, каквито моят събрат няма – но 
нали и той почти сигурно знае неща, които аз не знам. Ще бъде и невнимателно, 
ако приемаме за аксиома, че тази почерпена от книгите, словесно-умствена, 
литературно-философска култура, пазител и едновременно с това продукт на 
която е интелигентът, е нещо по-висше, по-ценно от навиците на житейската, 

1 Изглед, външност; красота; видение; понятие, идея (лат.).
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ежедневна култура, подреждаща живота на добрия свещеник, на благопристой-
ния дворянин или на честния селянин от миналите времена. Но все пак, както 
ненапразно казва руската пословица, “написаното с перо не се сече с брадва” 
(а в късните съветски времена интелигенцията повтаряше същата поговорка 
в нейния фантастичен вариант, предложен от Михаил Булгаков, “ръкописите не 
горят”, макар прекалено добре да знаеше, че не бива да приема това твърде 
буквално); да, “в годината на страха и на колебанията земни”, когато секира-
та наляво и надясно изкоренява вековни лесове, именно книжната култура има 
особени възможности да се съхрани или, по-точно, отново и отново да умира и 
пак да се ражда след клиничната си смърт в същото време, в което битовата 
култура умира – уви, безвъзвратно – заедно със съответната социална група.

Да, книжната култура в Русия от съветските времена се оказа неочаквано 
способна да възкръсва. Разбира се, книги се унищожаваха в грандиозни мащаби. 
Ненапразно мотивът с изгарянето на книгите в антиутопията на Рей Бредбъри 
451 градуса по Фаренхайт беше в центъра на едно ранно стихотворение на 
руската поетеса и дисидентка, моя връстница и съкурсничка, Наталия Горба-
невска:

Теперь допускают в пеплу:

– Ройтесь в добре и зле!

Теперь допускают в пеплу: 

– Ищите счастье в золе!

Само че реалността беше по-сложна, отколкото тоталитарния проект, осъ-
ществяването на чиито детайли отне толкова много време. Както е известно, 
тиражът на първото издание на книгата на Михаил Булгаков Дяволиада (1925) 
беше почти изцяло унищожен – но тук е важно наречието “почти”. Щастливият 
случай донесе един от малкото скрити екземпляри в библиотеката на родите-
лите ми, където аз като ученик я четях и препрочитах, запомняйки я едва ли не 
наизуст.

Когато бях дете, т. е. в късносталинските и раннохрушчовите времена, са-
миздатът все още не съществуваше, но старите книги бяха – най-малкото 
за жителите на столицата, московчани и ленинградчани – в някои отношения 
по-достъпни, отколкото по-късно. Преди всичко все още имаше – чисто коли-
чествено – твърде много дореволюционни издания; независимо от унищоженията 
пространството беше гъсто наситено с тях.

Отивайки на гости на мой познат младеж, не много по-възрастен от мен, видях 
при майка му едва побиращи се по стените на стаята сборници от списания на 
символистите, които тя известно време ми даваше да чета, докато страхът 
й от ГПУ – предишното название на КГБ – не я принуди да престане; за тази 
епоха са много характерни и възможността, и нейните граници. И в онова време 
магазините за стари книги не купуваха и не продаваха нито Библията, нито мо-
литвеници, но забраната върху религиозно-философската литература, встъпила 
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в пълната си сила в началото на Хрушчовия и през Брежневия период, още не се 
спазваше. По пътя от училището към дома си аз редовно влизах в един такъв 
антиквариат, където месеци наред стояха събраните съчинения на Владимир 
Соловьов, и тъй като нямах пари, за да ги купя, се възползвах от разположението 
на книжарите и го прелиствах направо там, на място; затова пък книгата на 
Гершензон, посветена на тълкуванията на Стария завет и озаглавена Ключ към 
вярата, струваше на друго място само 50 копейки, така че за нея джобните ми 
ученически пари стигнаха.

Това се отнасяше с още по-голяма сила за чуждоезичните издания. Хаотичност-
та на руския живот неведнъж се явяваше като добра възможност да бъдат 
подминати тоталитарните забрани. Моя германска позната от 60-те години, 
руски филолог и теолог, резюмира опита си от едно от първите си пътувания 
в Съветския съюз в изумения израз: “При вас навсякъде е стена, а в стената – 
навсякъде пролуки!”

Очевидно е, че с книгата са свързани особени шансове, за които в Русия нямаше 
или почти нямаше традиции в бита. Всичко, всичко изчезна безвъзвратно – но 
някой по чудо оцелял екземпляр от унищожено издание, захвърлен на най-високия 
рафт под тавана и там забравен, все още пази в себе си живота като семенце 
под твърда обвивка. И ако някой чудак намери томчето и отърси от него пра-
хта, книгата ще го повика, ще го заговори, ще го призове в своето собствено 
вътрешно пространство – и всичко за този чудак може да започне отначало. Не 
намирайки корени в разрушената житейска връзка между поколенията, незасукал 
вярата “от майчината гръд”, читателят на книгата, преминаващ от една кни-
га на друга и доведен от тях до светата Книга на книгите, ще намери своите 
корени в небето.

Неслучайно аз и моите приятели бяхме склонни да виждаме особено убедителна 
за нас парадигма на вярата във фигурата на известния проповедник, служещия 
в Лондон митрополит Антоний Блум: както е известно от неговите собствени 
думи, обръщането му към вярата на 14-годишна възраст – без някакво предвари-
телно религиозно възпитание и на фона на катастрофичната съдба на руското 
емигрантство – е резултат от опита му да прочете Евангелието от Марко, 
предприет не само без каквато и да било подготовка, но и с намерението 
веднъж завинаги да се разправи с религията, да се раздели с нея. Бил е насаме 
с Евангелието, четял го е и непосредствено се убеждавал в реалното присъст-
вие на Христа. Колко много са младите хора от съветските времена, заловени 
в галилейските мрежи чрез четенето на книги, които ще разпознаят себе си в 
този разказ!

Аз в никакъв случай не желая думите ми да се възприемат като едностранно 
еуфорична възхвала на феномена на “книжното” обръщане към вярата. Първо – 
при това с всички уговорки за нашата неспособност да съдим за тайните на 
душата – в голямата част от известните ми пълноценни и убедителни обръща-
ния книжните източници не са били единствените – те са замествали някакъв 
недостиг, болезнен дефицит, но не и абсолютното отсъствие на житейски ко-
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рени. Човек може да бъде подготвен за вярата от семейната атмосфера, дори 
и нецърковна, но съхранила християнската по същността си нравствена тради-
ция. Така е било, разбира се, и с младия Андрей Блум (Андрей е неговото светско 
име); баща му, потомствен руски дипломат, поради съвестта си непожелал след 
революцията да се възползва от привилегиите на образованието си, е бил суров, 
аскетичен човек, отдаден на стоицизма на праведността.

Така беше, mutatis mutandis2, и в моя собствен случай; аз израснах в интели-
гентска среда, откъснала се от църковността, но и твърде далеч от атеизма, 
решително отхвърляща съветския атеизъм, и главното – възпитаваща у мен 
чувството за принадлежност към стара културна и нравствена традиция в 
нейния истински вид, непредставим без религиозното измерение. Второ, напълно 
очевидно е, че за души, не така пламенни, както владиката Антоний, и в по-мал-
ка степен от него готови да се отдадат на преоткритата вяра и да приемат 
свързаните с нея опасности, “книжният” път даваше възможности за редукция 
на вярата до ценности, de facto иманентни на културата.

Един от постоянните ми събеседници през 70-те години казваше за друг, фило-
соф по занятие и умонастроение: “За него Бог е любима категория.” Тази епиг-
рама в проза, независимо дали беше точна в конкретния случай, добре изразява 
проблематичността на такъв феномен като религиозността на интелектуале-
ца. Негова специфична опасност е да търси не живота в Христа, а, така да се 
каже, християнския мироглед, което често е близко до понятието християнски 
“дискурс”. Това, което се ражда с четенето, е изначално заразено с “книжност” 
и рискува да остане единствено преживяване на читателя, само на читателя 
(както каза веднъж Пол Валери, “все някога всички ще станем само читатели и 
тогава всичко ще свърши”). През същите тези години, 70-те, ми се случваше да 
се срещам с интелигенти, демонстриращи в частни разговори за книги и авто-
ри не просто съчувствие към вярата, не просто религиозна тенденция, но дори 
подчертана и прекалена за вярващия тенденциозност, лицемерно порицаваща 
писателите, които им се струваха нерелигиозни, и  обратно, бързаща да запише 
в редовете на поборниците на вярата всички онези, чиито имена им импонираха. 
При това обаче самите те въобще не изпитваха потребност да се въцърковят, 
или както се казва на Запад, да станат “практикуващи”. Те можеха например да 
извадят от Василий Розанов експресивните упреци към интелигентското съзна-
ние и също толкова страстните хвалебствия за “попския” тип, като по парадок-
сален, ала напълно разбираем начин изпитваха чисто интелигентско, естетско 
наслаждение. (Ще отбележа между другото, че антиинтелектуалните афекти 
изобщо са принадлежност на интелигентската психология, на “интелигентщи-
ната” в лошия смисъл на тази дума.) 

Ще се опитам тук с няколко думи да очертая схемата на тази историческа 
еволюция.

Моят приятел Владимир Зелински навремето започна своята книга Идващите в 
Църквата с цитат от Георги Федотов, описващ връщането на старата руска 
интелигенция от 20-те години към църковността. И той беше напълно прав, 

2 Да се промени, което трябва да се промени (лат.).



128

Спомени

когато говореше за фаталния разрив между това, което описва Федотов, и ду-
ховното пробуждане на нашите поколения. И все пак благодарение на Бога този 
разрив не беше пълен.

Най-трудното от всичко в моята тема е да се опише тази нейна предистория 
– това неуловимо присъствие във въздуха на спомена за федотовските времена. 
Тогава, когато официалната идеология все още беше достатъчно силна, за да 
доведе до интелектуално отчаяние дори онези, които сама по себе си не успя 
да пречупи, известно, макар и силно стеснено, пространство възникваше между 
двете парадигми на тази идеология – първата, довоенна и по-марксистка, вто-
рата, следвоенна, по-националистическа. От първата парадигма при желание 
можеше да се изведе правото и даже задължението да бъде четен важният за 
генезиса на марксизма Хегел; а оттам вече тръгваха неща, решително противо-
речащи на патологично ограничения съветски атеизъм. Чрез втората парадигма 
имаше възможност да се търси правото да се прояви интерес към източниците 
на художествената култура на руския народ, ergo, към древноруската икона и 
към църковната архитектура.

Първото и твърде орязано издание на труда на Алпатов за преподобния Андрей 
Рубльов излезе през същата 1943 г., когато беше легализирана Московската 
патриаршия; помня какъв радостен потрес бе за мен възможността да прелист-
вам във втората половина на 40-те тази книжка, отпечатана на лоша хартия, с 
изключително нискокачествени и малобройни черно-бели репродукции, след като 
вече бях виждал дореволюционните издания по същата тема – но тази книж-
ка излизаше сега! След това дойдоха двата тома История на византийската 
живопис на В. И. Лазарев, купени от родителите ми по моя молба веднага след 
излизането им през 1947 г. В ученическите ми години се случваше да срещам 
младежи, малко по-големи от мен, умници от съветско потекло, които все още 
съхраняваха каноничен кръг от задължителна литература – в него влизаха на-
пример романите и статиите на Мережковски, чрез Хегел извеждащи мисълта 
за ролята на християнството в установяването на идеята за личност. Наисти-
на такива разговори бяха, както е казано у Манделщам, от десет крачки нечути: 
те се водеха или между много добри познати, или, което е още по-показателно, 
между напълно непознати. Никога няма да забравя как като ученик срещнах край 
антикварната книжарница възрастен историк, поклонник и познавач на Платоно-
вия идеализъм. В края на продължителния и доверителен разговор аз му предло-
жих да си разменим адресите и имената и в отговор чух: “Не бива, ние общува-
хме толкова добре само защото не се познаваме и повече няма да се видим.” А 
обстоятелството, че разговорът ни не засягаше не само политически, но даже 
и собствено религиозни теми, оставайки в пределите на чисто академичната 
философия, прави финала му особено симптоматичен.

Сходен диалог по темата за личностния характер на християнското изкуство 
имах с тогава непознати ми младежи – по-възрастни от мен – в Музея на изобра-
зителните изкуства, отворен отново след продължителната му окупация от из-
ложбата с подаръците на Сталин. Също изглежда, че през втората половина на 
50-те години, когато младежките преживявания се фокусираха върху XX конгрес 
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и тем подобни и свободолюбието вървеше в изцяло секуларно русло, заниманията 
с патристика не бяха тема. Но все пак, току-що влязъл във Филологическия фа-
култет – беше 1956 г. – се запознах със свой връстник, за когото най-важният 
и най-интересният философ в цялата история на философията беше Августин, 
като автор на De civitate Dei3. Не съм сигурен, че той вече беше успял да се 
запознае с обемистия труд на Августин в 22 книги, но по някакво достоверно 
изложение достатъчно добре разбираше за какво става дума там и го приемаше 
ентусиазирано. Трудно е да се каже какво би излязло от това: уви, през ранната 
есен на втората година от учението разбрах, че Володя – така се казваше той 
– е загинал през лятото при твърде неясни обстоятелства – паднал от влака 
и се пребил (по това време вратите нямаха съответния механизъм и можеха да 
се отварят и по време на движение).

Като жива връзка между времената, описани от Георги Федотов, и нашите дни 
служеха самотни фигури, в числото на които влизаше например знаменитата 
пианистка Мария Вениаминовна Юдина. В края на 50-те и началото на 60-те 
години започна дейността си и отец Александър Мен. Няма да говоря за него-
вата енория, към която принадлежаха няколко мои приятели, но не и аз самият, 
и следователно не съм в състояние да кажа нещо друго освен общоизвестното. 
Ще се огранича с констатацията, че сама по себе си решимостта да се прис-
тъпи към мисионерска дейност в такова време и в такова общество, в което и 
най-добрите вече са се примирили с мисълта, че това не може да бъде, тъй като 
не може да бъде, е достойна за удивление и възхищение. Без героични пози, вни-
мателно, но и без сянка от капитулантство и мисъл за предаване, той направи 
невъзможното възможно.

Твърде съществени промени станаха през 70-те години. Тук още веднъж ще си 
позволя да разкажа две обикновени и затова симптоматични и запомнени от 
мен случки от това време. С жена ми вървим по една московска улица, към нас 
се приближава непозната старица и се обръща към съпругата ми: “Дъще, ти си 
млада и затова, разбира се, знаеш кога тази година започва Великият пост?” 
Във всяко едно от предходните съветски десетилетия би било пълно безумие 
да се предположи, че старицата може да очаква от непозната млада жена – 
интелигентски тип, да й направи справка за сроковете на Великия пост; сега 
беше другояче и тя се оказа права – жена ми й даде необходимата информация. 
Вторият епизод: насреща ми вървят леко подпийнали, съдейки по вида, работ-
ници и синът сериозно упреква баща си: “Тате, трябва да казваш не “поп”, а 
“свештшеник!” В този случай поразителното, но и характерното беше, че респе-
ктът към духовенството се изискваше не от старото към младото поколение, 
а обратно, от сина към бащата.

Макар че владиката Антоний Блум, за когото вече споменах, нееднократно идва-
ше в Москва и служеше в храмовете и по-рано, едва през 70-те години неговата 
поява всеки път се превръщаше в събитие за вярващата интелигенция като 
цяло, особено след прекъсването, предизвикано от временната забрана да посе-

3 За Божия град (лат.).
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щава СССР. Няма да забравя как отивах към храма с тролей, преминавайки през 
не особено познатите ми източни райони (на Москва – бел.прев.), и на въпроса 
ми към съседа скоро ли е еди-коя си спирка, получих хоров отговор от целия 
тролей: “Сергей Сергеевич, ние всички сме за там!”, и как след литургията вла-
диката излезе с кръста и ние, стотица след стотица, приближавахме до него и 
той всекиго гледаше със своя остър, проницателен и неуморим взор, като че ли 
е единственият…

Антоний Блум, способствал чрез присъствието си в Англия за обръщането в 
Православието на немалко англичани, автор на книги за молитвата, които в 
различните страни привличат най-различни читатели, в това число и такива, 
които никога преди не са чели подобни книги, е изключително ярка личност. 
Той е съумял да осъществи в себе си рядкото съчетание между праведната 
отдаденост на Бога и творческата инициатива. Като всяка ярка личност той 
притежава очевидните черти на неповторимостта, на уникалността; освен 
това върху него е въздействало и времето му, страшно и героично, което го 
е формирало – първата емиграция, Втората световна война, Resistance4 и т. н. 
Но от неповторимото per definitionem5 не може да се учи; в контекста на своя 
доклад аз съм длъжен да поставя въпроса за това, което ние се стремяхме да 
научим от него, т. е. за по-общите, извънличните, парадигматичните черти на 
неговия облик и проповед. Струва ми се, че на този въпрос може да се отговори 
по следния начин: владиката Антоний Блум успя с особена сила да даде такъв 
пример за изповядване на православната вяра, който предполага мъжествен и 
лишен от илюзии възглед за реалностите на секуларното общество, готовност 
да дишаш сухия му, хладен въздух, да го гледаш право в очите, като при това 
не се поддаваш на неговите внушения. В този пункт за нас въобще беше важен 
опитът на руската православна диаспора, чиято вяра е трябвало да се научи 
да стои сама и без подкрепа. Разбира се, наред с това ние имахме и други, по-
емоционални, дори афективни, романтични причини специално да се интересу-
ваме от този невидян и непредставим за подсъветския човек свят, включващ 
легендарните времена на Института St.-Serge6 и други подобни компоненти; 
понятно е също, че списанието Вестник РХД и останалите издания от rue de la 
Montagne-Ste-Jenevieve7, появяващи се в съветското пространство като небесен 
дар, компенсираха напълно ненормалния дефицит на онези времена, днес, за щас-
тие, останали в миналото.

Какво пък, романтичните времена трябваше да свършат и да благодарим на 
Бога, че даваният ни от Него опит за реалността във всички случаи е по-добър 
от нашите фантазии. Но няма нищо добро в психологическата склонност на 
някои мои сънародници и единоверци да преживяват непременно като разочаро-
вание прехода към реалността. Благодарната памет за миналото остава наша 
неотменна длъжност, но не мисля, че примерът на вярата, свикнала да се справя 
без външни патерици, главната от които може да се изрази чрез формулата 

4 Френската съпротива.
5 По дефиниция (лат.).
6 Свято-Сергиевият богословски институт в Париж.
7 Улица в Париж.
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“както всички, тъй и аз”, е изгубил своето значение за настоящето, а и за бъ-
дещето.

Интелектуалната горделивост по отношение на живота на онези кръгове, за 
които не е съвсем свойствен важният за интелигента принцип на личния избор, 
като всяка гордост и безлюбовност е категорично забранена за християнина. 
А да упреква когото и да било от неофитите, че през комунизма се е държал по 
един начин, а днес – по друг, е способен само този, който е сляп за собствения 
си дял историческа вина; такъв слепец не просто не можеш да наречеш христи-
янин, не можеш да го наречеш и интелигентен човек в етимологическия смисъл 
на думата, възхождащ към латинския глагол intelligo. Некоректно е обаче и да се 
надценява значението на състоянията на изменчивата колективна психология, 
които се променят далеч по-бързо от очакванията и на най-внимателните на-
блюдатели. Тези състояния, уви, зависят от стихиите на този свят и са твърде 
неустойчиви; и ако историята на Русия от XX век, започнала от невъобразимо 
стремителното превръщане на набожния народ в рушител на храмове и завърши-
ла с непредсказаното от никоя “съветология” изчезване от сцената на съвет-
ския начин на мислене, все още не ни е научила на това, то на какво, пита се, ни 
е научила? Но с нас ще останат думите на свободата, чути със сърцата ни в 
тъмнината на времето, което си бе въобразило, че завинаги е погребало вярата: 
“Небе и земя ще преминат, ала думите Ми няма да преминат” (Мат. 24: 35), и 
още: “недейте се съобразява с тоя век, а се преобразявайте чрез обновения ваш 
ум”. (Рим. 12: 2).

 Между другото, на латински “не се съобразявайте” звучи като “nolite conformari” 
– уместно напомняне за това, че християнският конформизъм е contradictio in 
adjecto8. Остротата, с която съветската действителност ни напомняше тази 
истина, всъщност е хубавото в този опит, за който пробвах да ви разкажа.

Преводът е направен по публикация в: Община XXI век, №9 (21) 2002 г. 
Превод от руски: Марио Коев

8 Противоречие в определението (лат.).
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Прот. Александър Шмеман

“От много време насам в неделните нощи (винаги, когато успя-
вах) слушах по “Свобода” с духовно наслаждение проповедите на 
“доктора по философия отец Александър” (фамилията не се казва-
ше) – и се поразявах от това колко непресторено, съвременно и 
възвишено е проповедническото му изкуство: нито една фалшива 
нотка, ни милиметър натягане, без безсмислено отдаване данък 
на задължителната форма, на ритуала, когато на слушателя му 
става неловко или даже малко го е срам заради проповедника или 
заради самия себе си – винаги силна, дълбока мисъл и дълбоко чув-
ство... “ – така през 1972 г. в едно от личните си писма А. И. Сол-
женицин пише за своето впечатление от неделните радиобеседи 
на отец Александър Шмеман. (Скоро след изгонването на писателя 
от СССР се е състояла неговата среща с отец Александър.)

Звучащият ежеседмично през 60-70-те години на вълните на радио “Свобода” 
глас на забележителния проповедник отец Александър беше добре познат и лю-
бим на много слушатели на територията на тогавашния СССР. Няма да бъде 
преувеличено или патетично да се каже, че именно благодарение на вдъхнове-
ното и благодатно слово на отец Александър Шмеман не един човек е успял 
вътрешно да се освободи и да оцелее под пресата на варварската и безбожна 
комунистическа идеология, да намери своя път към Бога. 

Изтъкнатият църковен деец, богослов и историк, големият литургист прото-
презвитер Александър Шмеман е роден в Естония, в Ревел, през 1921 г. Учил е 
във Франция, където през 1945 г. завършва знаменития парижки Богословски 
институт. През 1946 г. приема свещенически сан. А през 1951 г. с жена си и 
трите си деца се преселва в Ню Йорк. След защитата (1959 г.) на докторска 
дисертация по литургическо богословие отец А. Шмеман през 1962 г. става де-
кан на Нюйоркската семинария “Св. Владимир”. Учители и наставници на отец 
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Александър са такива знаменити руски мислители като отец Сергий Булгаков, 
отец Георгий Флоровский, отец Киприан Керн, А. В. Карташев, Б. П. Вишеславцев, 
В. В. Зенковски, Г. П. Федотов. 

Като последователен защитник на Православието, добър и верен православен 
пастир, отец Александър Шмеман не се смущава открито и мъжествено, с пра-
вото на любовта, да изобличава историческите грехове и заблуждения на Пра-
вославната църква, към които той отнася честото подменяне на живото и на-
прегнато богообщение с лишената от творческа сила и дръзновение обредност, 
постепенното израждане на високото богословие в рутинно догматическо ко-
ментаторство на светоотеческите текстове и “предания”. Главното отстъп-
ничество на Църквата от своето призвание (отстъпничество, имащо своето 
начало още във Византия и повлякло след себе си множество трагедии в съд-
бата на цялото Православие, и руското в това число) отец Александър вижда в 
нейната многовековна самоизмама с идеята за земното теократично Царство: 
“Дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Истинската трагедия на 
Византийската църква не е в произвола на царете, не е в греховете и падения-
та – тя е преди всичко в това, че истинското “съкровище” безразделно изпъл-
ващо нейното сърце и подчинило всичко на себе си – станала самата империя. 
Не насилието победило Църквата, а съблазните на “плътта и кръвта”, земната 
мечта, земната любов, омайващи църковното съзнание... Самата тя отровена, 
Византия с този главен свой грях отровила, уви, и онези, които приели от нея 
християнското благовестие.”

При това, според дълбокото убеждение на отец Александър, което той неуморно 
изказва: “Християнството никога не е отричало нито ползата от държава-
та, нито възможността за нейното просвещаване с Христовата Светлина. Но 
смисълът на появяването в света на Църквата като общество, като видима 
организация се състоял именно в това, че в нея се разкривала ограничеността 
на държавата, развенчавал се завинаги нейният абсолютизъм, каквато и да е 
“сакрализация” на нейната природа... Църквата разкрива на света, че има само 
две абсолютни ценности: Бог и човек, всичко останало, в това число и държа-
вата, първо – е ограничено по самата своя природа, по принадлежността си 
единствено само на “този свят”, и второ, се явява благо само в тази степен, 
в която служи на Божия замисъл за човека... Оттук и постулат на християнския 
свят е не сливането на Църквата с държавата, а точно обратното, тяхното 
различие: тъй като християнската държава само в тази степен е християнска, 
в която тя не претендира да бъде всичко за човека, да определя целия му живот, 
но му дава възможността да бъде член и на друго общество, на друга реалност, 
различна по отношение на държавата, макар и не враждебна нему.” 

Централно място в творчеството на о. Александър Шмеман заема темата за 
Литургията като средоточие на нашия живот в Църквата и неизчерпаем източ-
ник на живо богословие. Сред основните му произведения, преведени и на бъл-
гарски език са: От вода и Дух. Литургично изследване на Тайнството Кръщение, 
За живота на света. Тайнствата в Православието, Великият пост, Литургия и 
живот, Неделни беседи и много други. 
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Протопрезвитер Александър Шмеман умира на 13.12.1983 г. в деня на преп. Гер-
ман Аляски, покръстител на Северна Америка.

Предлагаме на вниманието на нашите читатели две проповеди на о. Александър, 
четени по радио “Свобода” през седемдесетте години на миналия век. 
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ХриСтОС вОСКреСе!

В пасхалната нощ, когато литийното шествие, обикаляйки около църквата, спи-
ра пред затворените  двери и настъпва единствената, последната минута 
мълчание преди взрива на пасхалната радост, в сърцата ни съзнателно или 
несъзнателно възниква онзи въпрос, който, съгласно евангелския разказ, е бил 
в сърцата на жените, дошли рано сутринта “при изгрев слънце”, при гроба на 
Христа. Този въпрос е: “Кой ще отмести камъка от гроба?” Ще стане ли още 
веднъж това чудо? Ще стане ли още веднъж нощта по-светла от ден? Ще ни 
изпълни ли още веднъж тази с нищо необяснима, от нищо в света независеща 
радост, която цяла нощ и още толкова дни ще звучи в размяната на пасхални 
приветствия: Христос воскресе! Воистину воскресе!

Тази минута винаги идва. Дверите се отварят. Ние влизаме в залетия от свет-
лина храм. Встъпваме в ликуващата пасхална утринна. Но някъде в душата 
въпросът остава. Какво означава всичко това? Какво означава да се празнува 
Великден в този свят, изпълнен със страдание, ненавист, дребнавост, войни, 
какво значи да пееш “смертию смерт поправ” и да слушаш за това, че “мертвий 
ни един во гробе”, когато смъртта все още, въпреки цялата житейска суета, 
си остава единствената абсолютна земна достоверност… Нима Пасхата, тази 
светла нощ, това ликуване – е само минутно бягство от реалността, възмож-
ност за известно духовно опиянение, след което рано или късно настъпват все 
същите делници, все същата сива действителност, все същото отброяване на 
неумолимо пробягващите край нас дни, месеци, години – все същото препускане 
към смъртта и към небитието? Та нали вече отдавна ни твърдят, че религията 
е самозалъгване, че е опиум, че е измислица, помагаща на човека в неговата 
трудна съдба, че е мираж, който непрекъснато се разсейва. И не е ли по-мъ-
жествено, не е ли по-достойно за човека да се откаже от този мираж и с лице 
към истината да се срещне с простата и трезва действителност?

Как да се отговори на всичко това? Първият отговор би могъл да бъде при-
близително такъв: не може всичко това да е просто измислица! Не е възможно 
толкова вяра, толкова радост, толкова светлина – ето вече почти две хиляди 
години – да са били само бягство, мираж. Та може ли миражът да продължава 
векове? Този отговор е убедителен, но още не е окончателен. И трябва направо 
да се каже, че окончателен, общозначим отговор, такъв, който да може да се 
напечата във вид на научно обяснение на пасхалната вяра, такъв отговор няма. 
Всеки тук може да свидетелства само за своя собствен и жив опит и да говори 
за себе си. 

В живия и личен опит, когато се вгледаш и замислиш за него, изведнъж намираш 
онова, върху което се гради всичко останало, онова, което всичко изведнъж оза-
рява с такава ослепителна светлина, в която, като восък пред огъня, се стопя-
ват съмненията и въпросите. Що за опит е това? Аз не мога да го опиша и оп-
ределя по друг начин, освен като опит на живия Христос. Аз не вярвам в Христа, 
защото веднъж в годината и от най-ранно детство ми е дадено да участвам в 
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пасхалното тържество, а Пасхата е възможна, тази единствена нощ се изпълва 
със светлина и радост, с такава победна сила звучи приветствието: Христос 
воскресе! Воистину воскресе! – защото самата моя вяра се е родила от опита 
на живия Христос. 

Как и кога се е родила? Не зная, не помня. Зная само, че всеки път, когато от-
варям Евангелието и чета за Него, чета Неговите думи, за Неговото умение, 
аз мислено, от цялото си сърце и от цялото си същество, казвам онова, което 
са казали изпратените от фарисеите да арестуват Христос и се върнали, без 
да Го арестуват. Те казали: “Никога човек не е говорил тъй, както Тоя Човек!” 
Първото, което аз знам, е това, че учението на Христос е живо и няма нищо 
в света, което може да се сравни с него. Но това е учение за Него, за живота 
вечен, за победата над смъртта, за любовта, побеждаваща и преодоляваща 
смъртта. И аз зная, че в живота, в който всичко изглежда толкова трудно и дел-
нично, единственото, което никога не изневерява, никога не изоставя – е онова 
вътрешно съзнание, че Христос винаги е с мен. “Няма да ви оставя сираци, ще 
дойда при вас.” И ето, идва и ти позволява да Го почувстваш. В молитвата, в 
този трепет на душата, в непонятната, но толкова жива радост, в тайнстве-
ното, но все пак несъмнено Негово присъствие в храма по време на богослужени-
ето, в Тайнствата; през цялото време расте този жив опит, това знание, тази 
очевидност: Христос е тук, изпълниха се Неговите думи: “Ако някой Ме люби, ще 
спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище 
у него ще направим.” В радост и в печал, в тълпата или в самота, навсякъде е 
тази несъмненост на Неговото присъствие, силата на Неговото слово, радост-
та от вярата в Него. 

Ето единствения отговор и единственото доказателство. “Защо търсите жи-
вия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна.”

И затова цялото християнство не е нищо друго, освен отново и отново прежи-
вяване на вярата – нейното въплъщение в обреди, в думи, в звуци, в цветове. На 
невярващия тя наистина може да се стори мираж. Той чува само думи, вижда 
само непонятни церемонии. И ги обяснява от позицията на външния. Но за вяр-
ващия всичко свети с вътрешна светлина: не като доказателство за неговата 
вяра, а като неин резултат, като неин живот в света, в душата, в историята. 
Затова е реален, жив, съвременен за нас Велики петък: неговата тъма и печал. 
Затова можем да плачем до кръста и да преживяваме всичко онова, което е 
станало тогава, в деня на тържеството на злото, измяната, страхливостта и 
предателството. Затова можем да съзерцаваме с трепет и надежда живонос-
ния гроб във Велика събота, затова можем всяка година да празнуваме Великден. 
Защото Великден – това не е спомен за отминали събития. Това е реална среща, 
в радост и щастие, с Оня, в Когото нашето сърце отдавна е познало и срещнало 
живота и светлината на всяка светлина. 

Пасхалната нощ е свидетелство за това, че Христос е жив и е с нас, и че ние 
сме живи с Него. Цялата тя е призив да видим в света и в живота зората на 
тайнствения ден на Царството на светлината. “Днес весна благоухает – пее 
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Църквата, – и новая твар ликует…” Тя ликува във вярата, в любовта и надежда-
та. “Воскресения ден, и просветимся торжеством, и друг друга обимем, и рцем: 
братие! И ненавидящим нас простим вся воскресением и тако возопиим, Христос 
воскресе из мертвих, смертию смерт поправ и сущим во гробех живот даровав.” 
Христос воскресе!

Превод от руски: Венета Домусчиева
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Свидетели на вярата

ПаСХалната вяра

В дните след Великден човек неволно се връща към един и същ въпрос: ако в 
нечуваното твърдение – Христос воскресе! – се съдържа същността, цялата 
дълбочина, целият смисъл на християнската вяра, ако по думите на апостол 
Павел “вярата ни е напразна”, ако Христос не е възкръснал, то какво означава 
това за нашия, за моя живот тук и сега. Ето идва поредният Великден. Отново 
преживяваме тази удивителна нощ, пламъчетата на свещите, нарастващото 
вълнение, отново се потопихме в лъчезарната радост на пасхалната служба, 
която сякаш се състои от една-единствена ликуваща песен: “Нине вся исполни-
шася света, небо, и земля, и преизподня. Да празднует убо вес мир восстание 
Христово, в нем же утверждается.” Какви радостни, какви победни слова! Всичко 
се съединява: небето, земята, подземното царство на смъртта. Целият свят 
участва в тази победа, в Христовото възкресение намира своя смисъл, своето 
утвърждаване. 

Но ето че отминава, отмина вече тази нощ, празникът приключва и от свет-
лината ние отново се завръщаме в света, спускаме се на земята, навлизаме 
отново в нашия реален, делничен, благоразумен живот. И какво се случва? Всич-
ко си е постарому, нищо не се е променило и като че ли нищо, съвсем нищичко 
в света, няма ни най-малко отношение към това, което се пееше в църквата: 
“да празнует убо вес мир восстание Христово, в нем же утверждается!”. И в 
душата ни прониква съмнението. Тези думи – така прекрасни, толкова възвишени 
– не са ли само илюзия, мечта? Сърцето, душата жадно ги попиват, но хладни-
ят и делничен ум ни казва: мечта, самоизмама! Минаха две хиляди години – къде 
е действието им? Къде е силата им? Къде е победата им? И, Боже мой, колко 
често християните като че ли сами свеждат глава и се оставят на течение-
то. Оставете ни – сякаш казват те на света – това наше последно съкровище, 
утешение и радост! Не ни пречете да пеем в залостените си храмове, че целият 
свят се радва и ликува. Не ни пречете и ние няма да ви пречим да си подреждате 
този свят, да го управлявате и да живеете в него, както ви харесва...

Само че някъде в дълбините на съвестта си знаем, че това малодушие, този 
минимализъм, това вътрешно бягство в тайния и съкровен празник са несъв-
местими с изначалния смисъл и истинската радост на Великден. Христос или 
е възкръснал, или не е възкръснал. Или – или! И ако е възкръснал, ако наистина 
в един решаващ и неповторим миг от историята не само на човечеството, но 
и на света се е случила тази нечувана победа над смъртта, то тогава всичко 
вече е друго и ново в света, без значение дали хората разбират това или не. Но 
тогава и върху нас, вярващите, радващите се, ликуващите, лежи отговорността 
всички останали да научат и да повярват, да видят, да чуят и да влязат в на-
шата победа и в нашата радост. Древните християни наричали своята вяра не 
религия, а Блага вест и виждали своята мисия в света в нейното възвестяване 
и разпространение. Древните християни знаели и вярвали, че възкресението 
Христово не е просто ежегоден повод за празнуване, а е преобразяваща живота 
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сила. И това, което чували тайно, възвестявали явно...

Но моят здравомислещ разум казва: какво ли мога аз? Как мога да възвестявам, 
да викам, да свидетелствам? Аз съм безсилна песъчинка, изгубена сред тълпата. 
Но това възражение на здравия разум е лъжа, може би най-страшната и дявол-
ска лъжа на съвременния свят. Този съвременен свят по някакъв начин успя да 
ни убеди, че сила и тежест в света има само числото, количеството, масата. 
Какво може да стори един срещу всички? Само че именно тук, по отношение на 
тази лъжа трябва да се разкрие в цялата си мощ основното твърдение на хрис-
тиянството, неговата уникална логика. Християнството твърди, че един Човек 
може да бъде по-силен от всички. Именно в това твърдение е Благата вест за 
Христос. Помните ли великолепните стихове на Пастернак от Гетсиманската 
градина:

Той се отказа – без противоборство! –

като от чужд, ненужен му запас

от всемогъщество и чудотворство

и вече беше смъртен, като нас.

Та нали точно това е Христовият образ: човек без власт, несъпротивляващ 
се, без каквато и да било земна мощ. Един! Изоставен, предаден, отхвърлен от 
всички. И побеждаващ. Пастернак продължава:

Ти виждаш, времето е като притча,

лети и би могло да изгори.

Аз в името на нейното величие

ще вляза в гроба сам. И сам в зори

на третия уречен ден ще стана.

И – както трупи по река – на съд

към мене като корабни кервани

от мрака вековете ще текат.

”Лети и би могло да изгори“ – тук се крие отговорът на здравия разум. О, ако 
всеки един от нас, вкусилите от пасхалната радост, чулите за победата, по-
вярвалите в това, което е непознато за света, но което се е случило заради 
света и в света, ако всеки един от нас, забравяйки за числата, количеството 
и масите, успееше да предаде тази радост и вяра само на още един човек, ус-
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Тук и сега

пееше да трогне само още една човешка душа? Ако тези вяра и радост скрито 
присъстваха във всеки, дори и в най-незначителния разговор, ако бяха с нас в 
делниците ни – тогава те щяха да започнат още тук и сега да преобразяват 
живота и света. ”Царството Божие няма да дойде забелязано“ – казал Христос. 
Царството Божие идва всеки път – в сила, светлина и победоносно – когато аз, 
когато всеки вярващ го изнасяме извън стените на храма и започваме да жи-
веем с него в своя живот. Тогава всичко, цялото време, във всеки един момент 
“би могло да изгори”.

Преводът е направен по: А. Шмеман, Воскресные беседы, Москва, 1993 
Превод от руски: Димитър Спасов
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