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Митрополит Йосиф (Иван Босаков) е ро-
ден през 1942 г. Постриган в монашество 
с името Йосиф на 12 април 1970 г. Ръкопо-
ложен за епископ през 1980 г. От 1983 г. е 
управляващ Българската епархия на БПЦ в 
САЩ. През 1989 г. е избран за Американ-
ски и Австралийски митрополит и обгриж-
ва енориите на БПЦ в САЩ, Канада и Ав-
стралия. 

Митрополит Йосиф беше определен за пред-
седател на Комисията по изготвяне реше-
нията на VI църковно-народен събор, който 
проведе първата си сесия на 27 май 2008 
г. в Рилския манастир. Това беше и пово-
дът да потърсим неговото мнение както за 
хода на събора и взетите от него решения, 
така и за състоянието на американската 
епархия на БПЦ. 

Впоследствие, на 1 юли 2008 г., на интер-
нет страницата www.pravoslavie.bg беше 
публикуван текстът на митрополит Йосиф 
„Прощавай, български народе”, в който за пръв път висш българ-
ски духовник официално говори за контактите си с комунисти-
ческата Държавна сигурност. Солидаризираме се с оценката, че 
това е уникален случай за висшите църковни среди в България 
(а и не само за църковните), и това е причината да публикуваме 
пълния текст на митрополит Йосиф. Това е и причината в насто-
ящия брой да публикуваме изцяло и този текст.  

В същото време е необходимо да напомним, че действащият За-
кон за досиетата създаде възможност всеки български гражда-
нин да изиска и провери документите, създадени от или срещу 
него и съхранявани в архива на бившите служби на комунистичес-
кия режим. И тъй като обективна оценка може да бъде направе-
на само след като обществото се запознае с тези документи, 
се надяваме митрополит Йосиф да направи и следващата стъп-
ка, като поиска и при наличие на конкретни данни – да публикува 
тези данни от архива на Държавна сигурност. Тогава, както той 
лично, така и цялото общество, ще получи отговор на задавания 
от него въпрос „Съм ли таен агент на ДС или не съм?!?!”. Това 
е и единственият начин, по който може да бъде продължен и за-
дълбочен дебатът за влиянието на Държавна сигурност върху ви-
сшето духовенство в Българската православна църква.
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Разговор

В ЦъркВата имаме тайнстВа, 

но не и тайни

Разговор на Димитър Спасов с Американския и 

Австралийски митрополит Йосиф

Посочете три важни проблема, пред които според вас е изправена Българ-
ската православна църква? Подредете ги по важност.

Второто Христово пришествие. Това е единственият проблем. Знаем, дори изпо-
вядваме, но за съжаление забравяме, че Господ Иисус Христос, Синът Божий, „пак 
ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край”. 
Знаем, но поради нашата сънливост не бдим всеки на поста си и позволяваме 
на дявола да се промъква в живота и служението ни и да ни създава проблеми, 
които се опитваме да подреждаме по важност.

Първата сесия на Шестия църковно-народен събор приключи. Като пряк 
участник, бихте ли посочили един факт, който ви изпълни с радост и на-
дежда, и един, който ви натъжи?

Единодушно гласувахме и потвърдихме, че сме самоуправляваща се поместна 
Православна църква, а на практика показахме, че все още не сме напълно 
готови за това.

Предприехте необичайна (за българските условия) крачка. В качеството си 
на председател на комисията, подготвяща решенията на Събора, публично 
се обърнахте към църковния народ с молба всеки според възможностите си 
да съдейства за изготвянето на един по-адекватен Проектоустав1. Моти-
вите ви за тази постъпка?

Тежко, много тежко ми стана, като прочетох в български вестник, че Шестият 
църковно-народен събор се свиква при пълна „конспирация”. Писа се също, че де-
легатите дори нямали текста на проекта за изменение и допълнение на Устава, 
предварително раздаден, за да работят с него. А за разлика от армията ние, в 
Църквата, не бива да имаме тайни. В задграничното ми служение от опит зная, 
че 90 дни преди Епархийския ни събор Епархийският съвет изпраща на енорийски-
те свещеници и на църковните настоятелства в писмена форма всички въпроси, 
кoито ще се обсъждат и гласуват, за да бъдат предварително разгледани и на 
Събора само да се приемат или отхвърлят. Убеден съм също, че за изработване 
на такъв важен документ като Устава на БПЦ една или две глави не са дос-
татъчни. Божият глас е и в народния вот. За мен народът Божий в енорията е 
важна част от живота и устройството на Църквата ни и той трябва да бъде 

1	 Откритото	писмо	на	митроп.	Йосиф	и	последвалите	дискусии	и	предложения	можете	да	прочетете	в	портала	
Двери	на	http://www.dveri.bg/content/view/6754/255/.
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запознат с този предложен от Св. синод проект, за да се изготви окончател-
ният текст, който е от изключителна важност. Без миряни може да има само 
манастир, но не и енорийска църква, нито епархия. А щом участват в енорийския 
и епархийския живот, те трябва да си кажат своята дума. Освен това вече 
решихме големия въпрос, че всяка църква (храм) и манастир са юридическо лице. 
Мотивирах се и от факта, че ние, епархийските митрополити, не сме експерти 
във всичко, макар като Синод да сме върховната управа на БПЦ. При новите 
условия на живот Уставът на БПЦ касае и интересите на православните ни 
християни в цивилно облекло. И още, нуждаем се от ново виждане, широк обсег 
на нещата, точни понятия във взаимоотношенията ни с гражданската власт и 
социалните служби. Окончателният текст на Устава ни трябва да бъде поглед-
нат и „пипнат“, както се изразяваме, дори от поети и музиканти, та после, 
като четем текста, мисълта да върви убедително, гладко, хармонично, „по мед и 
масло”. За това се моля всеки ден: да благослови Господ БПЦ още по-здраво да 
се утвърди като духовна майка на всички българи и да  възвърне авторитета си 
като първа и водеща институция в образованието, морала, човещината и бла-
годатния живот. Как може да стане това? Като участваме всички, и клирици, и 
миряни, в изготвянето на църковните ни закони, та после, одобрени и приети от 
всички нас, навсякъде, винаги и всички да ги изпълняваме и прилагаме в живота 
си (св. Викентий Лерински).

В последните години БПЦ все повече се отдалечаваше от Евхаристията 
(много свещеници и епископи препоръчват причастие по два – най-много 
до три-четири пъти в годината) за сметка на външната обрядност. Стра-
ничен човек би помислил, че Църквата в България има за цел да обслужва 
обрядно различни моменти от живота на човека – смърт, брак, помен, во-
досвет на офис и т.н., но не и да предлага духовно убежище и спасително 
общение с Тялото и Кръвта Христови. Смятате ли, че темата за евха-
ристийната практика в България вече е на дневен ред и очаквате ли да се 
обсъжда на Събора?

Не мога да се съглася, че „в последните години БПЦ все повече се отдалечава-
ше от Евхаристията”. Напротив, не само в моята епархия, но и в Родината все 
повече православни българи пристъпват към Светата Чаша и живо се интересу-
ват от най-добрата практика по този въпрос в православието. Виждате какво 
става! Аз съм възхитен от интереса и познанията на църковния ни народ, който 
чете, разсъждава, дискутира, търси най-верния път за достойното приемане на 
причастието на Св. Дух. Колко много знаят обсъждащите проблема наши све-
щеници и миряни! Личи се, че не сме вече „Църква на мълчанието”. И аз с тези 
редове окуражавам всички ви да не спирате разсъжденията по този най-важен 
за духовния ни живот въпрос – светото Причастие. Защото, колкото повече 
Христос е с нас, в нас, при нас, толкова по-добре за нас, и обратно, колкото по-
вече държим Господа настрана от нас, толкова повече и Той е далеч от нас. Ето 
какъв пример за силата ни след св. Причастие съм чувал от мой любим епископ, 
миро да капе на гроба му: „Мило, каза той. Никога да не казваш лоша дума, след 
като си се причастил. Като дяконче, в един неделен ден се връщахме с дядо 
митрополита след света Литургия пеша от катедралата до митрополията. По 
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пътя една жена метеше пред двора си и като ни видя, не спря, нито поздрави, но 
замете събрания боклук на тротоара върху расото на дядо владика, който беше 
откъм нейната страна. Нищо! През комунистическо беше и това поведение се 
считаше за оправдано! След един месец обаче дядо владика ме извика и ми рече: 
„Отче дяконе, помниш ли оня случай, когато жената в махалата замете боклука 
върху расото ми? Знаеш ли какво направих аз тогаз? Рекох в себе си: Да ви из-
мете Господ всички у дома за един месец. И ето какво стана. На портата им е 
закачен и третият некролог! Така че от мен да знаеш един завет: никога, никога, 
след като си се причастил, да не кълнеш или да произнасяш лоша и празна дума! 
Съжалявам много! Пиленцето е рекло: амин! Никога няма да забравя това, завър-
ши моят любим дядо владика”. И още, макар да съм на служение зад граница, 
разбирам, че „темата за евхаристийната практика в България вече е на дневен 
ред”. Считам обаче, че Съборът няма да има време да се занимае специално с 
този въпрос, но съм убеден, че ще одобрим и гласуваме членовете от Устава 
на БПЦ, които задължават Св. синод авторитетно да отговори на многото за-
питвания относно еднократното или многократно причастяване със светото 
Тяло и Кръв Христови. Имам лично разбиране по въпроса, но предпочитам да се 
включа в становището на Св. синод, което трябва да бъде и авторитетното 
постановление на нашата Църква.

Прочее изпращайте исканията си до Негово Светейшество Българския патриарх 
Максим, като Председател на Св. синод, който ще благослови тъй очаквания от 
нас синодален отговор.

Много от православните енории и общности зад граница съществуват 
като културно-етнографски дружества (и това важи не само за БПЦ), не 
черпят своята идентичност от общите за всички ни вяра и Тайнства, а от 
общ език, етнос, кулинарна и културна традиция и т.н. Това възприема ли 
се като проблем сред самите православни, живеещи в чужбина? Виждате 
ли някакъв изход от подобно съществуване в силно „конкурентна среда” на 
православните енории, принадлежащи към различните поместни Православ-
ни църкви?

Да, хубаво е казано, защото „православието” и „народността” в чужда държава 
се съхраняват, но се възприемат като проблем, който се чувства както в са-
мата етническа група между различните възрасти, така и при общоправослав-
ните ни събирания, когато всеки от нас предпочита родния си език и културна 
традиция. Което засега се стимулира от всички в Америка. Вярно, ние, малките 
църкви, се губим почти в огромната страна и когато кажем, че сме православни, 
неправославните американци отговарят: „Аха, значи сте гърци!”. Или: „О, вие 
сте руснаци!”. Но там, където сме по-дълго време или имаме голяма катедрала 
като в Ню Йорк, всеки, като мине и прочете надписа: „Българска православна 
епархийска катедрала”, казва на глас дори: „Браво, виж ти, и българите са пра-
вославни, имат даже и епархия!”. А които влязат вътре и ахнат от невиждана-
та наша красота, вече разбират какво означава този пантеон на българската 
святост. Е, не е същото, както преди 50 години, когато езикът и спомените от 
Стария край са били по-свежи, сънародниците са се познавали по-добре и макар 
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да „тънчеха политиката” постоянно, бяха редовни „черковници” и празнуваха 
освен църковните празници и всичко друго, което бе за тях „мило и родно“. Днес 
нещата са по-други. Родените в Америка второ, трето и четвърто поколение 
българи се чувстват вече американци и макар споменът за дядо и баба да им 
е скъп, те предпочитат английския език и „черпят своята идентичност от об-
щите за всички ни вяра и Тайнства“. Ето един спомен на наш възрастен вече 
свещеник пенсионер: „Дядо владика, каза той, когато аз дойдох в Америка през 
петдесетте години на миналия век, на епархийските събори се говореше само 
„по наше”. И когато някой от младите делегати „го обръщаше” на английски, 
старите почваха да тропат и в един глас да викат: „По български, молим, оста-
вете го „ингилийскиат”!” А сега на съборите говорим и на двата езика. 

Що се отнася до „изхода”, той е ясен: нищо трайно на чужда земя не може да 
се съхрани. „Врящият котел” на страната, в която живеем и съществуваме, е 
безмилостен към всички националности. Къде по-рано, къде по-късно, всички ще 
се претопят, макар че мое смирение е между малцината, които слагаме „контри 
между спиците на колелата”, както говорят в моето село. Родените в Америка 
от всички националности един ден ще се успокоят от конкуренцията на отдел-
ните православни енории и ще заживеят като православни в една бъдеща Амери-
канска поместна православна църква. А дотогава? Каква е Божията воля, докато 
доживеем този ден? Да отворим книгата на Иисуса, Син Сирахов (24:33-36). Там 
четем: „Ще полея градината си и ще напоя лехите си. И ето, каналът ми стана 
река, и реката ми стана море. И ще светя с учение като с утрена светлина, и 
надалеч ще го покажа; и ще изливам учението като пророчество и ще го оставя 
във вечни родове”. Ясно е значи, че това пророчество няма да се изпълни през 
моите дни. Защото всички православни епископи, които са родени и дошли в 
Америка от Стария край като мен и сега контролират юрисдикциите си, трябва 
да измрат. Св. православие в Америка се нуждае от нова генерация американци, 
които ще дойдат след нас и ще изпълнят пророчеството на св. Библия. Защото 
сега духовно ние все още бозаем от майчиното мляко и не сме готови за неле-
кия опит на самостоен църковен живот, който Господ Иисус Христос ще изпра-
ти и ще предостави на нашите сърца чрез Утешителя Дух Свети. 

В последните години в българската епархия в САЩ и Канада настъпиха дра-
матични проблеми. Към Българската православна църква преминаха много 
„американски” енории. Разкажете ни за предисторията на тези процеси и за 
сегашното състояние на епархията.

Да, наистина, Бог ни изпълни с оптимизъм през последните години. Дарува ни 
църкви, манастири, една академия в Кодиак, Аляска, и православни християни, с 
които се гордея като техен духовен отец и владика. Каква е предисторията ли? 
Слава на Господа! Истинска мисия, и то с моя „строшен” английски език тогаз! 
Изключителна и незабравима – в духовно отношение! Това бяха дълги безсънни 
нощи на опознаване – те мен и аз тях. Те – по 20, 30 и 50 души в различните 
градове, а аз само с Господа! Имаше моменти на плач и съкрушение, на строгост 
и повиновение, на страх и съмнение, на размисъл и изправление, на гледане един 
друг в очите, без да можем да изречем нито дума, и накрая – на взаимно доверие. 
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Аз ги търсех, но те повече се нуждаеха от мен! Оставях ги да вземат решение 
насаме. Преди да съм се върнал в Ню Йорк обаче, те ме уведомяваха, че искат 
да са с мен. Радост голяма беше, когато научиха, че Негово Светейшество 
Българският патриарх Максим и Св. синод на БПЦ взеха през 2000 г. две големи 
съдбоносни решения: да отворим вратите на Българската епархия в Америка и 
за другородци и да им ръкоположим свещеници на английски език. Какви благо-
датни времена! Като си помисля, сам се чудя как съм могъл толкова хора сам да 
ги кръстя и миропомажа, да ги венчая, да ги подстрижа за четци, да ръкоположа 
дякони и свещеници, да осветя църквите и манастирите, да положа навсякъде св. 
антиминси2 с подписа на Българския патриарх, да ги снабдя с българско свето 
миро, а впоследствие да повиша някои от свещениците и в протойерейски чин. 
Когато докладвах всичката тази дейност на Епархийския годишен събор, целият 
народ се изпълни с духовна радост и задоволство, че сме дали, а търсещите са 
намерили истинския духовен дом в юрисдикцията на Българската патриаршия и 
неразделната от нея Българска православна епархия в САЩ, Канада и Австралия. 
Какво е сегашното състояние? Мога да се похваля. Бог ни обича! Когато дойдох 
в Америка през 1983 г., заварих 6 църкви. Сега Епархията ни има 27 църкви, 3 
манастира и 2 мисии (общности до 35 членове. До три години, като станат 
повече, даваме статут на енория. Ако не – мисията се закрива.). Клириците сме 
59, а миряните – около 150 000. Имаме два големи обновени имота в Ню Йорк и 
около 1 милион долара в брой. Годишният бюджет през 1983 г. беше около 20 хил. 
долара от Св. синод, сега е над 220 хил. самоиздръжка. Поддържаме две епархий-
ски училища от 7 до 15 години целодневно, имаме академия от 45 момичета и 
момчета от 15 до 35 г в Кодиак, даваме помещения на две български училища в 
Чикаго и Лос Анджелис и полагаме старания всяка църква да не изоставя ежене-
делните школи за деца и библейските класове за възрастни. Организацията ни 
е на висота. Съборите са ни ежегодни. Събират се младежите, имат ежегодна 
среща попадиите и дяконисите, а клириците се събираме „за пост и молитва” 
всяка пета седмица от Великия пост в просветния ни център „Мамврийският 
дъб” в Сиракуза, щата Ню Йорк. С една дума, всички постоянстваме в учението 
на Апостолите, в общуването, в хлеболомлението и в молитвите (Деян. 2:42). 
Хвалим Бога и се стараем да имаме весело и чисто сърце. И Той, милостивият, 
всекидневно прибавя към Епархийската ни църква такива, които се спасяват.

През 2007 г. почина архиепископ Кирил Йончев, един от уважаваните йерар-
си на Православната църква в Америка (ПЦА), а впоследствие се появиха 
информации, че за пореден път е възможно „българската епархия” на ПЦА 
да се върне към БПЦ. Какви са отношенията между БПЦ и ПЦА и какви са 
отношенията с епархията на Кирил Йончев? По какъв начин противоречи-
ята и конфликтите между поместните Православни църкви рефлектират 
в отношенията между множеството православни епархии на територията 
на САЩ?

Да, вярно се появиха в пресата благопожелания Българската епархия в Право-
славната църква в Америка, при новата ситуация без български владика, да се 

2	 Антиминс	–	парче	плат,	на	което	се	извършва	Евхаристията.	При	освещаването	му	в	него	се	поставя	части-
ца	от	мощите	на	светец.	



2008 / брой 6 (29)

11

завърне в Майката Църква БПЦ. За съжаление това си остана само като благо-
пожелание на добри журналисти, които мислят точно, логично и патриотично. 
Нещата обаче са по-други. Създадени структури, особено в Църквата, не е лесно 
да се изменят. Затова Св. синод реши да поканим митрополит Герман, който е 
предстоятел на Православната църква в Америка и временно управляващ овдо-
вялата Българска епархия в нея, да дойде на официално посещение в България на 
11 или 24 май 2008 г. Тогава щяха да се поставят на разглеждане и големите 
въпроси за връщането на българските църкви под неговия омофор в Българската 
патриаршия. Митрополит Герман обаче не дойде поради заетост по това време. 
Св. синод отново го помоли с писмо да ни посети в удобно за него време. От-
говор още не сме получили. Разбира се, това обтегна нашите взаимоотношения 
с Православната църква в Америка, които, особено при нас в Америка и Канада, 
не са били никога похвални. Защо? Защото Православната църква в Америка 
продължава да приема български свещеници в юрисдикцията си, без да имат 
съответното каноническо отпустително от наша страна. Напоследък даже се 
случи нещо по-срамно: митрополит Герман прие официално български лъже-све-
щеник, който е низвергнат от Св. синод още през 1982 г., второбрачник е и с 
регистрация на църковна община, която е към нас. Така сега той е клирик на 
Православната църква в Америка въпреки протестното писмо на Българската 
патриаршия. Това става само в Православната църква в Америка, която от 
създаването си има нелоялно отношение към нас. И друго: получава се така, че 
човек трудно може да си обясни действителността, която съществува при нас. 
Защо? Защото Православната църква в Америка живее с разбирането, че щом 
сме признали автокефалността , ние нямаме място и работа на територията 
. Ние пък не им обръщаме внимание и макар да сме ги признали за Православ-
на църква не във, но на Америка, продължаваме да обгрижваме епархията си и 
да мисионерстваме с успех по всички щати, та чак до Аляска. Да, де факто 
конфликтите рефлектират в отношенията ни, но ние си вършим работата и в 
съгласие с Божията воля правим всичко възможно да не ни обвиняват, че сме 
все още диаспора. Наша утвърдена практика е, когато в някоя юрисдикция има 
проблеми, оставяме я да се оправя сама. Ако имаме такива помежду ни, търсим 
СКОБА (Постоянната конференция на православните канонични епископи в САЩ 
и Канада), на която БПЦ е член и на която доскоро бях секретар.

Кои са основните предизвикателства пред успешната православна мисия в 
Америка и кое най-силно привлича американците към православието?

Ще се опитам да изброя накратко някои от най-сериозните предизвикателства 
пред нас: 

Дяволът не успя да изтласка Църквата от света и сега с променена целенасо-
ченост и тактика прави всичко възможно светът да навлезе изцяло в нейния 
живот и вътрешно да я обсеби. 

Преклонението пред материалното благосъстояние и мисленето, че Православ-
ната църква трябва до голяма степен да е в угода на телесните нужди и да 
прави хората щастливи, задоволени и дълголетни на земята.
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Неверието, кривоверието и маловерието на милионите американци, които не са 
обвързани с религиозна общност.

Секуларизмът, атеизмът, нихилизмът, безразличието и синкретизмът в амери-
канското общество също много пречат на успешната православна мисия.

Погрешното разбиране на свободната воля, на човешките и религиозни права и 
безцеремонното показване наяве на сексуални извращения са големи предизвика-
телства за православното семейство и чистотата на православната младеж.

Случва се така, че когато Господ помогне да съградим православна църква с 
около 300 членове, дяволът веднага подкокороса построяването на някаква друга 
конгрегация с 3000 души и най-модерни телекомуникационни системи, което е 
изкушение. Независимо от това обаче Утешителят Дух Свети пребъдва с нас 
в светото православие. Той, с Неговите благодатни дарове на любов, радост, 
мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание, привлича 
вярващите американци към православието и ги уверява, че то не е религия, из-
мислена от човеци, а права вяра, донесена ни от Единородния Син на Бога Отца 
Господ Иисус Христос.

Как минава един обикновен ден на митрополит, над чиято епархия слънцето 
никога не залязва?

Ех, че хубаво го казахте! Ами отговорът е в самия въпрос. Щом е ден, няма нощ. 
Щом грее слънце, работният ден продължава. Щом е светлина, която Бог нарече 
„ден” и „добро нещо” (Бит. 1:3,4), аз се старая да ходя в тая светлина и да имам 
общение с другите (1 Йоан 1:7) в епархията, над чието небе, както вярно се из-
разихте, „слънцето никога не залязва”. Вярвам, че Господ е „моя светлина”. Той е 
и „мое спасение”, „крепост на моя живот”, поради което не се боя, нито плаша 
от някого. Дните ми са разнообразни. Когато пътувам към чадата си – дните 
ми са дълги и уморителни, когато се връщам в „бюрократичния ми офис” – те 
са изпълнени с утеха от достойно изпълнен дълг. За 26 години съм прелетял 66 
пъти разстоянието от Ню Йорк до София и обратно, 4 пъти съм обиколил зем-
ното кълбо от Ню Йорк през Лос Анджелис, Хаити, Сидней и Мелбърн, Сингапур, 
Дубай, София до Ню Йорк. Безброй са пътуванията ми до Канада, Западния бряг 
на САЩ, та чак до Кодиак в Аляска. Господ е многомилостив – съкращава часове 
от живота ми при летене, придава ми същото време на връщане, така че не губя 
нито ден. Легла имам по цял свят, но за сън не може да става и дума, защото 
при смяна на леглото сънят ми бяга. Трудност изпитвам само тогава, когато 
трябва не свещеника, а енорията да преместя, но не мога да сторя това. Но 
денят нали продължава. Дали е вечер или е утро, денят е един (Бит.1:5). И аз 
благодаря на Бога, че ми дава здраве и сили и ето вече 26 години ме праща да 
върша делата Му в САЩ, Канада и Австралия, „докле е ден” (Йоан 9:4).
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Митрополит Йосиф

ПрощаВай, български народе

Разказват, че чрез св. Петър Господ разрешил на Карл Маркс в края на „марксичес-
кия разцвет” (1989 г.) да посети земята и да види плодовете на своя популярен 
девиз. След като пообиколил поддръжниците си, той коригирал оригиналното си 
завещание и на изпроводяк казал: „Пролетарии от всички страни, прощавайте!”.

Не е такава моята изповед и не е Маркс идеалът ми, нито „Капиталът” му! Но 
щом идеологът на антирелигиозните би могъл да каже „прощавайте”, то аз, слу-
жителят на Бога, освен под епитрахил пред стареца и изповедника ми (Вечна им 
памет!), навеждам сега глава и пред българския народ и го моля да приеме моята 
изповед и да ми прости, за което намирам пълно основание. И ако общественото 
мнение с мнозинство ми прости, аз ще мога да продължа живота си на покой, без 
да се налага повече да прилагам „благоразумния компромис” в служението си.

За да не пропусна някой период от живота си, започвам от майчината утроба.

Та прощавай, български народе, ако съм виновен пред теб, че съм се родил от 
скромни, честни, трудолюбиви православни българи през 1942 г. в будното село 
Славовица, Пазарджишко; че дядо ми е бил пръв съратник на Стамболийски в 
село и като кмет на селото се е самоглобил, когато пъдаринът хванал воловете 
ни да пасат в чужда ливада; че цялото ми семейство по бащина и майчина линия 
еженеделно се черкуваше и поддържаше селския ни храм „Св. пророк Илия” чист и 
уютен; че като дете съм спал до баба в притвора на черквата и тихичко съм се 
молил Господ да ми даде един ден, като порасна, да прелиствам „дебелите големи 
и шарени книги” на клироса и в светия олтар; че заедно с брат ми и майка ми 
при масовизацията бяхме бити и вързани, докато ни изкарат из яхъра и дома ни 
младите юнци с колата, ритлите, ралата, плуговете и цялата „селска техника”, 
тъй като дошло уж съобщение, че дядо и татко били хванати в Еледжика и в 
Долна Василица подписали „доброволно”, че влизаме в ТКЗС-то, което отново 
след голям бой направихме чак в 1958 г.

Прощавай, български народе, че не можах да уча в „народните ти школи” след 
селската прогимназия в 1956 г., защото твоите избраници ми дадоха характе-
ристика, че съм внук на кулак (с 29 декара имот) и на основание „неблагона-
деждност” не ме приеха никъде освен в Софийската духовна семинария на гара 
Черепиш, Врачанско, където дядо беше се сприятелил с учителя г-н Борис Попов 
(Чудото) от Пловдив две години преди това, когато беше водил и брат ми да 
положи изпита за семинарист.

Прощавай, български народе, че току-що постъпил в първи клас на семинарията 
през 1956 г. в Черепиш бях подложен на особено изпитание. И то от учителя 
по Благонравие и Християнска етика, който беше и наш изповедник. Същият ме 
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повика в стаята си веднъж и ми даде една тетрадка с имената на всички от 
класа ми, разграфена на квадратчета, и ме задължи да си отбелязвам в нея „пре-
грешенията” на съучениците ми и в края на седмицата да ходя да му докладвам 
какво съм чул и видял! Знаейки от дядо и татко на село добрия съвет, че дори 
престъпниците в затвора ненавиждат подлеца, предателя и клеветника, аз не 
се явих при стареца три седмици. Когато ме повика при себе си и разбра, че не 
съм за тая работа, прие си тетрадката назад и не ме изпитваше никога, а ми 
пишеше винаги отличен. Когато след години чул, че съм станал монах, казал: 
„Той е единственият мой ученик, на когото 5 години съм бил класен наставник, 
а не съм могъл да го разбера що за човек е бил!”. Същото си мисля и аз за него 
до ден днешен, като го поменавам в молитва.

Прощавай, български народе, че като семинарист с хубавата фуражка със знач-
ката СДС открито и без страх съм спорил във влака, в рейса и навсякъде с 
твоите представители, защитавайки вярата си, и че не съм бил пиян „от опиума 
на народите”; че като семинарист по време на ваканции биех камбаната за бо-
гослужение в църквата на село, четях и пеех по Великден, по другите празници и 
през ваканциите, препирах се със „служителите” ти, които не разрешаваха да 
ходим на църква, заплашвайки ни, тормозейки ни, измъчвайки ни – и то защото 
като църква сме били „отделени от държавата” и не мислим като „идеолозите” 
ти.

Прощавай, български народе, че като войник с диплома на семинарист, бях насо-
чен към сапьорската рота под внимателното наблюдение на началника по поли-
тическата част; че на вечерна проверка не потвърждавах гласно присъствието 
си, защото старшината на ротата не ме зовеше: „Редник Босаков”, както е 
редът, а: „Попът тука ли е?”; че след уволнението ми четири пъти ме викаха 
запас, като последния път бях вече в расо, пак по същата причина – „защото 
съм учил за духовник, вече съм духовник и ще получавам повиквателно, докато е 
българско”.

Прощавай, български народе, че като семинарист след казармата, не бях приет 
за студент в „народните” ти университети поради семинарската диплома и 
работих три години в Акумулаторния завод в Пазарджик без право на повишение, 
защото „бях учил за поп”; че брат ми и децата му ходеха по мъките за жител-
ството си в Пазарджик, понеже имали в семейството си „поп”.

Прощавай, български народе, че като студент в Духовната академия през 1966 – 1970 
г., представители на „твоята” власт многократно ме уговаряха да си сменя „акъла 
и образованието”, за да бъда по-полезен на обществото; че по време на послушани-
ето ми в Троянския манастир в твое име бе направено всичко възможно „да не си губя 
времето”, а срещу по-голяма заплата да започна цивилна работа в Троян или Ловеч. 
 
Прощавай, български народе, че проявих инат към твоите представители и към 
препоръките им и още като студент приех монашеската схима, промених името 
си и се облякох в дрехата, която покри греховете на младостта ми; че като 
иеродякон и иеромонах в Ловеч, изпитвах трудност в борбата с изкушенията и 
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предложенията на прелъстителки, които твои представители пращаха по пети-
те ми навсякъде извън светата Митрополия.

Прощавай, български народе, че разгневих твой министър на образованието, кой-
то в пияно състояние, като гост в Загорск, протестира, понеже не съм бил в 
неговите студентски списъци за разпределение в чужбина през 1972 г., а съм 
бил зачислен вече като професорски степендиант по Пастирско богословие в 
Московската духовна академия – разбира се, не с неговото „разрешение”, а с 
благословението на Българския и на Московския и на цяла Русия патриарси.

Прощавай, български народе, че като протосингел и викарий на Софийската мит-
рополия (1973 – 1982 г.), вече открито влязох в несъгласие с твоята власт от-
носно стопанисването на манастирите, намирането на поддръжници и на личния 
им състав, ремонта на църквите, реставрирането на храмовете в родното ми 
село Славовица и с. Бракьовци, запазването на църквата „Св. Иван Рилски” в 
Перник, съслуженията с големия Левкийски епископ Партений (миро да капе на 
гроба му), спасяването на „Св. София”, защитаването правата на свещениците 
в епархията, изпълнението на изискванията според Служебника особено по Ве-
ликден, снабдяването с материали и поддържането на Синстро, Епархийската 
работилница, ръкоположенията, повишенията и ежедневието на православния ни 
клир и семейство.

Господи, как оцеляхме! Благодаря Ти за милостта!

Спомням си учителя по немски език в Черепишката семинария г-н Колев. При раз-
ходка по пътя за манастира той се спря пред вратата на сградата с класните 
стаи, погледна в иконата на Неръкотворния образ на Спасителя над входната 
врата, прекръсти се и каза на български на всеослушание: „Господи Иисусе, на 
колко хора даваш хляб да Те хвалят, и на много повече – да Те хулят! Чуден Си в 
милостта Си!”.

Спирам сега просветеното ти внимание, мой български народе, на най-хубавите 
ми години, които бяха години на борба с поднебесните сили на злобата и с вът-
решните сили на моя пол и характер. Но тук иде реч повече за служебната ми 
характеристика. Не зная дали ще бъда правилно разбран, ако разкажа личните 
си преживявания като протосингел на Софийския митрополит Максим, който по 
Устава на Църквата ни е и Български патриарх. По това време първи викарий 
беше Левкийският епископ Партений, завърнал се наскоро от църковно служение 
в Америка. Появи се веднъж преписка за ремонта на стар по години храм. Нуж-
даеше се спешно от укрепване. Средства имаше. Но твоята власт, народе мой, 
не разрешаваше. Отецът написа писмо със зов за помощ. Негово Светейшество 
резолюира: „В Съвета. Съгласно закона”. Дядо Партений, като председателст-
ващ заседанията на Епархийския съвет, реагира: „Ако спазим закона, храмът ще 
падне. Господ ще ни осъди! Ако нарушим закона, „народната власт” ще ни тикне 
в затвора! Предпочитам второто!”. А аз, като протосингел, бях изпълнител на 
постановлението. Колизия, нали? Възстановихме храма и Господ ни помилва. Сил-
ни бяха молитвите на дядо Партений!
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Да, идваха при мен „чекисти” (така ги наричам и до днес). Някои казваха от-
кровено кои и какви са. Бяха с големи чинове, но с цивилно облекло, разбира се. 
Обаждаха се първом по телефона. Оттогава не харесвам телефона. Определяха 
срещи. Веднъж дори двама ме „инструктираха” – млади мъже, на моите години 
бяха. Имената им не помня. На единия даже измислих прякор „Котката”. После 
приятели, които са били викани от него, ми казаха, че фамилното му име било 
Котев. 

Сигурно и той ме е кръстил. Ще разберем, като се отвори досието ми.

Много силно съм преживявал всяка среща с Котката. Питал съм дядо Партений, 
г-н Стефан Цочев – секретар на Митрополията, стареца дядо Геласий, дори 
шофьора на дядо Максим г-н Борис Попгеоргиев дали да отивам. Казваха: „Щом 
викат, иди, но умната!”. Затова действах съгласно съвета на св. апостол Павел: 
„Всичко изпитайте, о доброто се дръжте”. Много пъти, като го слушах, ми е 
домилявало и си спомнях думите на Лермонтов за демона, който пада в ада без 
надежда някой да го помене с добро. В дисертационната ми работа съм писал и 
за отец (сега вече свети) Алексей Мечев, който дори за дявола употребявал лас-
кателното слово „окаяшка” и се отнасял към него с добродушие. „Тебя окаяшка 
смущает. Ишь он какой!” – казвал често той.

По време на срещите Котката предлагаше шоколадови бонбони и многозвезден 
коняк – сигурно си мислеше, че след почерпка бих могъл да се разприказвам. Не 
съм сигурен обаче, че са сложили в досието ми нещо, защото усещах, че се очак-
ваше друг отговор и недоволството беше явно. Инструкциите бяха винаги поч-
ти едни и същи – всички в БПЦ трябвало да вярваме най-вече на Старозагорския 
митрополит Панкратий. Той бил най-добрият, най-верният, най-заслужилият. Той 
бил „нашият човек” в БПЦ.

Усещах също, че Котката бе неспокоен. Страхуваше се от всеки шум. Когато 
бяхме в апартамента, в който ме водеше, гледаше често през шпионката на 
вратата. Апартаментът беше голям, обзаведен само със столове, маси и дива-
ни. В разговорите без страх съм му говорил за Бога, че във и от Него идва всич-
ко – стабилността, мирът, мъдростта и радостта. Бог е непоклатимата сила 
в нашия живот. Говорил съм му с цялото си сърце, разпалено, уверено, със сила и 
духовна власт. Старал съм се да премислям всяка дума, всяко движение и страх. 
Бог ми е свидетел как съм Го молел да ми помогне и да ме избави от падение, а да 
ме научи да пазя душата си, устата си, сърцето си, ръцете си от лошото и да 
приеме покаянието ми, като ме предпази занапред от „лоша среща и пладнешки 
демон”. Защото знаех думите на св. Пимен Велики: „Вярвайте ми, братя, където 
е дяволът, там и аз ще бъда хвърлен”. Но св. Пимен вдигаше мъртъвци от гроба. 
Значи Бог е приемал плача му, очиствал е греховете му.

Споделях често, че мненията на чекистите за много хора и събития в БПЦ не са 
достоверни, че ни безпокоят без причини, че сме най-добрите граждани на стра-
ната, подчиняваме се на законите, плащаме си данъците, а оставаме без дове-
рие. Особено негодувах, когато ме караха да мисля като тях, защото беше ясно, 
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че не са прави. Задавах също и въпроса – защо с нас, кротките и благочестиви 
православни християни, се занимават хора с „ютии на кръста”, поставени така, 
че като се наведат, да се вижда. Отговорът винаги беше, че не мислим като 
тях и че сме отделени от държавата, на което отговарях: „Да, но никога не сме 
успявали да се освободим от нея!”. Подчертаваше се гневно, че мнозинството 
владици и свещеници не са вярващи хора и не живеят според православния начин 
на живот. Отговарях, че мнозинството от нас изпитва страх и не споделяме 
мненията си, говорим дори противоположното, за да не би да си „навлечем беля” 
на главата. Какво е в сърцето ни обаче, знае само Бог! С гордост ме уверяваха, 
че можели да унищожат БПЦ за нула време, но се съобразявали с положението 
в света. Вярваха, че такъв ден ще настъпи. Разбира се, на изпроводяк Котката 
винаги казваше да не споделям нищо с никого за срещата.

И сега се чудя, мой български народе, как съм имал дръзновението да ре-
агирам с недоумение, че щом чекистите са стигнали до това „дередже” 
и „ние поповете” да сме в „специалните служби”, то явно е, че „сигурнос-
тта” им не ще да е била много сигурна. Все имах чувството, че толкоз 
„професионално” си върша работата, че скоро ще ме задраскат като „мно-
го говорещ без страх” от нищо. Или ще се убедят, че съм „кон с капаци”.  
 
Постоянно исках да се върна в Родината. Освен това разбирах, че всичко се 
знаеше – какво става в Светия синод, митрополията, академията и във всяка 
църква. На Маринчев и на Котката изрично съм заявявал, че техните копои ги 
заблуждават и ние ги знаем кои са. Уверяваха ме винаги, че знаят какво правят. 
Цитирал съм им дори „Татовата приказка“, че овцете в Делиормана винаги били 
близнили, но в отчетите до него било писано, че са родили най-малко по 6 или 8 
агнета всяка.

Истината беше, че не можех да се откача от Котката, който ме дебнеше и 
често без никакво право на отказ ме привикваше „да се видим”. Така играехме с 
него на котка и мишка. Чекистът беше котката, аз бях мишката. Като богослов 
обаче, бях уверен, че ако позволя на света да ме разпне, то това ще бъде тра-
гично за мен и ще стана трагична личност. Затова играех и мисля, че го победих 
точно защото го одухотворявах. С Божията помощ след няколко години негова-
та система рухна, т.е. мишката надживя котката. Системата се сгромоляса, 
защото работата на чекиста беше насилие и всяваше страх и ужас. Хубавото 
е, че трудовете му в папките ще погнусят света, и вярвам, че сега и той сами-
ят се срамува от себе си. Разбира се, позор ще е и за нас, поменатите вътре. 
 
И дай Бог, това зло никога да не се повтори.

Досиетата са урок за народа – подведените сме виновни, че поради страх сме 
се поддали, но по-виновни са тези, които ни съблазняваха. Те са все още сред 
нас, знаем ги. Очакваме да са с гузна съвест, защото работата им беше мръс-
на. Най-хубавото обаче е, че Светата Църква победи злото и продължава да 
дава живот, защото истинският живот се състои в побеждаване на злото.
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Какво обаче са писали „тайните служби”? Право да кажа, не зная. Иначе устно 
са ми казвали, че съм вироглав и ще си счупя главата; предупреждавали са ме, че 
дядо Патриархът не може вечно да ме пази; че трябва да коригирам характера 
и поведението си, да не изразявам лично мнение и да не съм толкова „курназ“. 
С една дума, от всички страни бях оглеждан, следен, пробван, изкушаван, дори 
ненавиждан. Даже в Светия синод тогава е било обсъждано официално моето 
поведение. Чрез дядо Варлаам Пловдивски „приятелски” бях уведомен да не „под-
веждам повече Негово Светейшество”. Явно се опълчих, разбира се, като нау-
чих, че Св. синод не поема защитата срещу отнемането на храма „Св. София” 
в София и срещу разрушаването на „Св. Иван Рилски” в Перник, та трябваше 
по митрополитска линия да ги спасяваме. И го направихме с Божията помощ! 
Негово Светейшество, като Софийски митрополит, показа геройство. Особено 
фрапиращ бе случаят с Перник. Дойде писмо, че ще бутат църквата, защото 
камбанният  звън безпокоял първия секретар на партията, чиято канцелария 
била с изглед към храма!

Събратята свещенослужители и църковните труженици от онова време ще си 
спомнят силния по онова време Комитет по въпросите на БПЦ и на религиозни-
те култове у нас. Ами че то не беше един или два пъти! Това беше ежедневие, 
години наред при Кючуков и Тодоров, при Баръмов и Арсенов, при Попов и Марин-
чев, при Шарков, Иванов и кого ли още не. Те ни привикваха в Комитета, някои от 
тях идваха в митрополията, биеха по бюрата, викаха, крещяха, разпореждаха се 
като у дома си. Де да зная откъде ми е идвала силата, но веднъж и аз викнах и 
им казах да затворят вратата на канцеларията ми с външната дръжка и нико-
га повече да не влизат при мен. И си излязоха! И повече не се върнаха! На един, 
препоръчан от Външното министерство „като наш човек”, дори не позволих да 
стъпи в наш манастир, където бе „назначен” от тях за наш домакин. Тогава 
отговарях за манастирите в Софийска епархия.

Като служител, който си гонеше работата, съм имал взаимоотношения с мнозина, 
които са искали среща, идвали са даже направо при мен, без да кажат причината. 
Съпровождал съм чужденци, църковни и светски; за много от тях са искали писмен 
доклад от тогавашния Външен отдел при Св. синод. Бях включен в курс по английски 
език, с евентуална възможност за служение зад граница. В края на курса помня, че 
искаха писмено мнение от всеки курсист, ако бъде пратен на задгранично служе-
ние, как би се справил с работата си, анализирайки лекциите на инструкторите. 
 
По решение на Св. синод съм бил делегат на икуменически събирания в Прага, 
Найроби, Москва. Разбира се, че като участник в секциите, съм писал част от 
общия доклад на делегацията до Св. синод.

Прощавай, български народе! Многократно съм се изповядвал за моите мисли, 
думи и дела. Четена ми е и разрешителна молитва. Мнозина са ме успокоявали, 
че времето е било такова и никой не бе оставен на мира. Освен това длъжности-
те ми в ония времена бяха малки. Протосингелството ми в Ловеч и София мина 
под пълен контрол. Дядо Патриархът беше млад и строг. Дядо Партений беше 
духовен страж и правило за мен. Светият синод имаше други „любимци” в това 
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време. Тройката и постоянното присъствие в малкия състав на Св. синод (мит-
рополит Панкратий, митрополит Филарет и митрополит Калиник) контролираше 
нещата и се доверяваше само на проверени. Дори дядо Йосиф Варненски веднъж 
питал за мен: „Светейший, твоят протосингел читав ли е?”. На което Негово 
Светейшество отвърнал: „Владико, питай го. На момента ще ти отговори!”.

При отбелязването на една важна годишнина се появи повод да се заговори по-
вече за мен. Сегашният Неврокопски митрополит Натанаил е „коригирал” Хрис-
то Маринчев, че не съм такъв, за какъвто са ме представяли пред него. Даже го 
уверил, че се познаваме дълги години като послушници в Троянския манастир и че 
съм станал жертва на клевета. Така, след 10 години служба в София тръгнах по 
стъпалата на йерархичната кариера. В тази връзка кой би могъл да знае какво 
е написано в „папката ми” през този период!

Когато се разчу решението на Светия синод, че ще ставам епископ, активисти 
в расо и в цивилно облекло понечиха тайно да ме привлекат към техните зани-
мания и действия, но вероятно не им допаднах и ме изоставиха. В „подготов-
ката” ми за служение зад граница обаче, макар че бях същевременно игумен на 
Троянския манастир и Първи викарий на Софийския митрополит, след смъртта на 
дядо Партений на няколко пъти се явиха „инструктори”, придружавани от т.нар. 
в църковните среди „нашите генерали” Попов и Маринчев. Те така и не оставиха 
трайни спомени у мен, въпреки че е възможно да са „запечатали” техни писания 
„тайным образом”. В действителност г-н Андреев ми отговори от името на 
Комисията, която председателстваше, че за мен „не са събирани никакви сведе-
ния”, но аз му нямам вяра.

Прощавай, български народе, за принципността ми през 27-годишното ми зад-
гранично служение в САЩ, Канада и Австралия (1982 – 2008), което послушно 
приех по-скоро като наказание „выше и дальше”, тъй като обичам Родината си 
и желаех да работя по църковна линия в нейните граници. Не зная дали малкият 
състав на Св. синод тогава е смятал, че след усърднопотрудилите се дядо Си-
меон и дядо Дометиан, аз трябва да се проваля. Но Господ даде сила и мъдрост 
за тези години в Епархията ни в Америка, Канада и Австралия да се възстанови 
единството и да се обогати духовно и материално за години напред.

Прощавай, български народе, че колчем пожелавах завръщане в Отечеството 
след изтичане на 4-годишната ми командировка, толкоз по-скоро Върховната ни 
църковна власт със съгласието на „почитаемия Комитет” два пъти удължаваше 
срока, така че да стоя настрани и надалеч. И точно когато стана „промяна-
та“, Св. синод обедини „изкуствено разделената за 20 г.” малка епархия – през 
1969 г. на три части; през 1972 г. на две части и през 1989 г. на една част – и 
на следващия ден 19 декември „свободно” ме избра за първия след „промяната” 
митрополит.

Прощавай, български народе, за недоумението, което изпитвам до днес, че при 
тогавашните установления бях елиминиран от каталозите за избор на митро-
полит в Родината; че като противник на разкола бях два пъти уволняван по чл. 
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13 от тоталитарния закон за вероизповеданията от 1949 г. от Методи Спасов; 
че удържах обидите и огорченията в епархията ми от избраните от теб в 
най-новото време президенти, министър-председатели, министри на външните 
работи, посланици и консули в Америка, изпратени от теб да извършат подобна 
дейност зад граница от твое име; че не се вслушах в инструкциите и не се под-
дадох на натиска на средствата за масова информация, а загубихме около един 
милион щатски долара за ненужни съдебни процеси, които доказаха истината, 
че не твои организации и групировки, а точно Българската източноправославна 
епархия в САЩ, Канада и Австралия е собственик на хубавия ни имот в Ню Йорк 
с настояща цена около 7 милиона долара; че след спирането на финансовата 
издръжка от Св. синод през 1990 г. и установяването на Ню Йорк за седалище 
на митрополита от Четвъртия църковно-народен събор синодалните сгради в 
Акрон и Вашингтон загубиха привилегиите си на епископски центрове, поради 
което се взе решение да се продадат. Получените доходи от продажбата на 
имота се върнаха директно в касата на Св. синод (сградата в Акрон се заку-
пи за 110 000 щ.д. и след 13 години се продаде за 343 000 щ.д., а сградата във 
Вашингтон бе закупена от българското посолство за 200 000 щ.д., а след 20 
години се продаде за 799 000 щ.д.).

Прощавай, български народе, за решимостта ми след избора ми за митрополит 
на САЩ, Канада и Австралия доживот да стана български американец с благо-
намерението си да придобия всички православни българи под купола на Майката 
БПЦ и нейната епархия в т.нар. Нов свят.

Прощавай, български народе, за предложението ми пред Св. синод през 2000 година 
да отворим вратите на Епархията и за другородци – добри православни вярващи, 
като им ръкоположим свещеници и дякони, които обичат България и прославят без 
умора българската святост понастоящем в 9 енории, три манастира и две мисии, 
вече готови да получат статут на енории, понеже имат повече от 35 членове.

Прощавай, български народе, че и понастоящем поддържам разбирането си, че 
културният клуб, училището и социалните ни изяви в чужбина следва да са в 
рамките на Църквата и всяка наша енория да е една „малка България”. Защото, 
където има самостоятелни културни клубове и училища в чужбина, там Църква-
та е изолирана – тя остава аут.

Прощавай, български народе, ако при отваряне на досието ми се намерят мои до-
клади до Св. синод по служебна линия, които съм изготвял, пиша и ще съставям и 
пращам и занапред като мое уставно задължение. Съвестта ми е чиста. Мисля, 
че не съм оклеветил или ощетил персонално никого. Вършил съм всичко, което е 
в интерес само на българското църковно дело в САЩ, Канада и Австралия.

Затова, като Закхей изповядам не само пред Господа, но и пред теб, български 
народе, че ако съм ощетил някого морално и материално и той, тя или те го 
докажат, съм готов да заплатя всяка щета четворно.

Добре направиха избраниците ти, български народе, че постановиха отваряне-
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то и на нашите „секретни папки“. Това е подготовка за Всеобщия съд. Твоята 
воля е и Божия. Затова нека се огласи всичко скрито в тях. Това е тренировка 
за нас и нашите души, защото сме се позабравили. Това ще е едно прочиства-
не, което е добро и за моята душа. Наистина, не мога всичко да си спомня и е 
възможно да се изненадам от собствените си думи и дела, но искам да видя с 
очите си какво представлява понятието „досие”, което толкова години ме пла-
ши денем и нощем. Да, сложна работа е, защото никой не знае кой се е „грижил” 
за него. Спомням си, че г-н проф. Калин Янакиев последователно апелираше да 
се отворят досиетата и на хората, които бяха принуждавани да доносничат.  
 
Защото никой от нас не е искал, не е знаел, не се е натискал да е ченге. Те ни 
търсеха, те ни плашеха, те ни привикваха, те ни даваха лист, молив и даже име 
на личност, за която да пишем, или ни записваха на касетофон, което значеше, 
че после някой ще го дешифрира и ще си губи време да го докладва нагоре и по-
нагоре! Те си нямаха друга работа, те не си вярваха един на друг, те не вярваха 
и на нас. Някой писа, че се интересували и от изповедите на бабите! Глупаво и 
несъстоятелно остава това твърдение! Аз например не бях изповедник. А и да 
бях, всички знаем, че изповедта не се споделя! 

Най-голямата „чуденка” и най-голямата „питанка” досега съм поставял на про-
блема за „скритата тайна” за себе си:

Съм ли таен агент на ДС или не съм?!?! 

Никой друг – само Бог знае каква е борбата в душата ми! Трагедия! Затова благо-
пожеланието ми към българския народ е за в бъдеще добре да преценява на кого 
да се довери, що се касае за сътрудничеството с тайната държавна сигурност. 
Защото виждаме какво се случва сега – нито е тайна, нито е държавна, нито е 
сигурност – държавната сигурност. И че нищо вечно няма. И ако тук на земята 
не се разкрият нещата, ангелите при Всеобщия съд ще отворят досиетата и 
всичко тайно ще се разгласи навред. Бог да ни е на помощ тогава!

Истина е, български народе, че ако водех духовен живот, щях да видя греховете 
си и прокажената си душа, щях да осъзная недостойнствата си и щях да съм 
по-близко до Господа. Но истина е и това, че Бог е милостив и към мен, изпитва 
ме чрез страдания, за да усили вярата и доверието ми към Него. Духовният за-
кон също казва, че този, който ще наследи Царството Божие, трябва да страда 
(Деян. 14:22). В света скърби ще имате, каза Господ на последователите Си 
(Лук 21:19). И който претърпи докрай, ще бъде спасен (Марк 13:13), казва Господ. 
Така че нека да идват по-скоро тежките дни на досиетата. Непременно да 
се отворят. Аз искам да страдам тук на земята, да изкупя греха си още тук, 
пред българския народ. Затова правя тази репетиция на признание, покаяние и 
изповед на прегрешенията си, преди да съм се явил пред Всеправедния съдия.  
 
Съд народен – съд Божий! Ако не бяха досиетата, за да разкрият всичките тия 
гнусотии, допълнения, изменения, поощрения и какви ли не още щения, щях да 
остана горделив и груб към себе си. Сега навеждам глава, мой български народе, 
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смирявам се прилежно, викам към Господа да ме чуе и моля събратята, сестрите, 
чедата си, приятелите си и народа Божи да ми дадете прошка. 

Зная, български народе, че Господ допусна свети Иван Рилски да бъде бит и блъс-
кан от скалата на молитвата от демони. Господ позволи свети Серафим Саров-
ски да бъде бит и пребит от зли люде. Откъде да зная дали Господ е допуснал и 
аз да бъда потаен агент, за да повлияе чрез мен на истинските агенти. Моят 
небесен ангел св. Йосиф Благообразни от Ариматея беше таен ученик на Гос-
пода, но ако не беше той с Никодима в ония дни, когато всичко се бе изпокрило 
от страх, Христос и до днес да виси на кръста, без да има кой да го измоли от 
Пилата, да го свали от дървото на живота, да закупи мазилата, да Го помаже по 
правилата и собствения си гроб от любов да Му отдаде.

Не мърморя, а благодаря на Бога, мой български народе, без Чиято воля не става 
нищо по света, за възможността да се покая и получа прошка и от теб. Обеща-
вам да се отклонявам от злото и да правя добро (Пс. 33:15). 

И друго искам да споделя с теб, което много ме измъчва. Когато Господ Иисус 
Христос след нахранването на 5-те хиляди души започна да говори за хляба на 
живота, мнозина Го напуснаха, не можейки да разберат Неговите думи. Те постъ-
пиха честно. Тяхната мъдрост не можеше да се издига нагоре към Духа на исти-
ната. Но Юда не напусна Господа Иисуса Христа, защото той държеше ковчеже-
то с парите, от които взимаше за себе си. Той дори таеше надежда за по-големи 
неща. Както останалите, така и той очакваше Месията да дойде на власт, за да 
ползва всевъзможни облаги. Когато обаче научи, че Иисус Христос няма план да 
създава Негово Царство на земята и че Го очаква смърт, той премина на страна-
та на Неговите врагове, предаде Христа и получи 30 сребърника. Знаем края му.

Не е нищо необичайно да сравняваме с Юда днес тия като мен, които са се 
престрували, че са заедно с Христа. Не е изненадващо, че след като преминахме 
към враговете на Христа, не получихме като тях заслуженото, т.е. да не сме на 
власт. Болното за нас е, че и в двата случая вредихме и вредим на душите си, 
защото ако следваме Христа без вяра, в името на личната ни изгода и заради 
личното си добруване, ние сме предавали Христа и никога и никъде предателите 
не са се радвали на вяра, доверие и респект. Аз съм един от тях, психически 
„юродив”, който 38 години строих дом върху пясък, защото малкото изкушение 
подкопа дома ми и затова падането ми е голямо. Господ да е милостив! 

Ще се повторя, мой български народе, че без изпитание никой не може да дос-
тигне спасение. Според мнозина в нашето гражданско, и за жалост нецърковно 
общество, нашите владици и свещеници начело с Техни Светейшества патри-
арх Кирил и Максим сме комунистически агенти, комунизирани и провеждащи 
комунистическа пропаганда. Но още дядо Партений Левкийски, като викарий на 
Митрополит Андрей през 1966 г. в Ню Йорк, писа: „…Да се твърди, че Негово 
Светейшество, Св. синод и свещениците в България са комунизирани, това е 
най-големият комплемент, който може да се направи на комунистите, които 
само за това мечтаят – тяхната партия да бъде всенародна и доминираща. 
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Така че който твърди, че даже Църквата е комунизирана, той е всъщност агент 
на комунизма, защото говори за неговия пълен успех в България, когато комуни-
стите са само шепа терористи, които насила управляват нашата страна”. 

Това може да ви се види като твърде дълга теоретизация. „Молбата ми е ясна”, 
продължава дядо Партений, „кажете да престанат да хулят нашата родна Църк-
ва, която не е потурчена през турско робство и толкова по-малко може да бъде 
комунизирана сега, защото комунизъм днес значи само безбожие! И да престанем 
да се делим на лагери и разколи, защото така се сами омаломощаваме, за да 
печелят нашите врагове от нашата взаимна вражда. Единни бихме могли да бъ-
дем повече полезни на нашата нещастна Родина, защото каквото кажем в нейна 
полза, няма да отиде друг от собствена среда да го отрече и да постави силния 
чужденец в недоумение кого да слуша и какво да направи за България...”.

На 6 февруари 2007 г. в „Дневник.Бг” досточтимият проф. Огнян Герджиков заяви 
в интервюто си: „По време на тоталитаризма Българската православна църква 
беше в огромна степен на подчиненост на държавата, режимът провеждаше 
такава кадрова политика, че в Семинарията и духовните училища да попадат 
всъщност неподходящи за там. Доколкото знам, в известен период държавата 
не е позволявала в тези училища да влизат ученици с висок успех, така че да 
бъде материалът не толкова добър”.

Ето, мой български народе, аз съм от този материал, „не толкова добър”. Значи 
твоята държава ни държеше в подчинение и със закони и заплахи ни правеше 
зорлем „нейни верни сътрудници”, да принадлежим към службите , като бъдем 
„доносници“. Същата тази държава на българите, знаейки нашето жалко положе-
ние тогава, сега търси жертвите измежду нас, тогавашните жертви. Така че и 
тогава, и сега, ние – служителите на БПЦ – си оставаме „жертви”. 

Прощавай, мой мили български народе, но това за мен представлява гонение 
срещу БПЦ, нейния клир и православно изпълнение! Затова бих искал да зная кой 
е пострадал от „моите донесения”, кого са убили, затворили, унижили или увол-
нили заради мен? Какво е донасяно от мен и какви са изгодите на държавата на 
българите и загубите на Църквата на българите от моето агентурно минало? 
Искам непременно да зная това.

Кой и какво всъщност е доносникът? За какво е донасял той пред тайните служ-
би писмено или устно? Логически за неща, на които е бил свидетел. Тогава се 
налага да обясним значението на „свидетел”. Тази дума има поне три значения. 

Имам лично преживяване. Представете си: вървите по улицата и виждате как 
един фанатик-атеист ме напада, хваща ме за расото, дърпа, къса, крещи, вика, 
старае се да ме докосне и до брадата и ме обвинява в опияняване на българския 
народ. Благодарение на това, че Господ ми даде сила и мощ, отблъснах напада-
теля и той избяга. 

Пита милиционерът, а сетне и тайният чекист: „Какво видяхте?”. На вас ви е 
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все едно кой е крив и кой е прав, просто казвате или описвате какво сте видели. 
Вие не защитавате единия, не заклеймявате другия, само описвате това, което 
са видели очите ви и са чули ушите ви. 

Има и друго положение на „свидетел” – в съда свидетелят се изказва за подсъ-
димия или против него. Той е направил избор. 

Но има и „свидетел” от съвсем друг вид – свидетел, когото каним да стане бли-
зък нам човек, свидетел на тайнства на нашия живот, свидетел, когото искаме 
до себе си, когато имаме най-красив момент от живота си. Такъв човек е духов-
никът. И с какво чувство трябва да стои той?! Колко дълбоко трябва да разбира, 
че той е само свидетел, но не и страничен човек, а да стои стабилно, като 
приятел на Господа и на хората! Какво може да доносничи такъв духовник?

Въпреки последния аргумент, мой български народе, понеже вече го съобщих най-
отговорно, пак повтарям: ако се докаже, че съм бил агент на тайните служби, 
веднага си давам оставката, независимо дали Св. синод ще намери основания 
за освобождаването ми от длъжността „На САЩ, Канада и Австралия Митропо-
лит“. Троянският манастир е мой вечен дом. При замонашването си обещах, че 
няма да го напускам своеволно! Това е. Каквото казах, казах!

Мой български народе, имам още една голяма мъка на сърце, която искам също да 
споделя с теб. Майка ми, старата, прочела по вестниците, че съм бил комунист. 
И като си отидох да я видя, тя излезе пред портата на село, дигна бастуна, 
който  бях купил от Ню Йорк, и понечи да ме бие. Изненадан, аз хванах бастуна 
преди да стигне до главата ми, но чух последните майчини думи, които страшно 
ме заболяха и които няма да забравя, докато съм жив: „Аз не съм майка на кому-
нист, разбираш ли?”, крещеше тя, „Аз не съм родила комунист! За теб пишат, че 
си комунист! А не казваш? Криеш! Не искам да те видя, нито да те чуя! Не съм 
ти майка повече! Комунист! Отивай си!”. И като влезе вътре, ми заключи пор-
тата. Милата, не искаше да чуе никакви оправдания. Не даде и прошка. Върнах 
се в София и на следващия ден отпътувах за Ню Йорк. След месец и половина 
ми съобщиха, че предала Богу дух с моето име на уста. Не можах да отида на 
погребението , както не ходих и на погребенията на татко и брат ми. Винаги 
служебно зает, надалеч! 

Та с какво и как би ме утешил, народе мой? И за теб ли съм комунист?

Народе мой, накрая ми се иска да споделя едно мое пожелание към теб. Знаеш си-
гурно, че като дошъл на власт, испанският крал Хуан Карлос забранил на народа 
си да поменава занапред името на Франко. Така Испания тръгна напред! Защо 
и ние да не забраним произнасянето на думата „комунист“ след отварянето на 
досиетата? И България обезателно ще тръгне по-уверено напред!

И в заключение, прощавай, български народе, че вече 38 години в расо съм започ-
вал всяко мое начинание и старание в името на Отца, и Сина, и Светаго Духа 
– не в твое име, а от твое име, „за всички и заради всичко”.
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Костадин Нушев 

единстВото и съборността 

на ЦъркВата В  

ПраВослаВното Предание и 

В традиЦиите на българската 

ЦъркВа

Апостолското приемство и съборността са основни принципи на православи-
ето, които в най-голяма степен определят духовния живот, вероучението и 
каноничното устройство на всяка поместна църква, но същевременно разкриват 
и връзката на тази църковна общност с Вселенската църква. Тези принципи 
разкриват пълнотата и единството на двете страни на Църквата – наличието 
на свещеноначалие или свещена йерархия като продължение на служението на 
апостолите, от една страна, и присъствието в пълнота на общността на вяр-

ващите като Божий народ и „царствено свещенство”.1

Апостолското приемство и Свещеното предание на 
Вселенската църква

Наличието на йерархия в Христовата църква съществува още от избора на 
дванадесетте апостоли от Иисус Христос, които Той определя за Свои пра-
теници и свидетели на Евангелието, и другата група от 70 ученици, за които 
свидетелстват новозаветните повествувания. Наред с тези избрани ученици 
Христовите последователи първоначално били над 500 в Галилея (1 Кор. 15:6) и 

1	 Срв.	Владимир	Лоски.	Двете страни на Църквата	в:	Мистическото богословие на Източната църква.	В.	Търно-
во,	1993.
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ална мисия на Църквата, има множество публика-
ции в областта на християнската етика.
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около 120 в Йерусалим (Деян. 1:13-16). От средата на 70-те ученици бил избран 
и новият апостол Матея на мястото на отпадналия от групата на 12-те апос-
толи Юда Искариот (Деян. 1:16-26). Тази структура на първоначалната общност 
на Христовите последователи и разпределението им в три групи или степени 
говори за наличието на известна йерархия, установена от Самия Иисус Христос 
като Основател и Глава на Църквата.

Християнската църква започва да се разпространява от Йерусалим и Юдея, 
като постепенно обхваща целия свят или цялата вселена (oikumena), както 
се изразяват новозаветните писатели. Господ Иисус Христос нарича Своите 
апостоли свидетели за Неговото учение и спасително дело, които трябва да 
благовестят Евангелието първо в Йерусалим и Юдея, а после и по цялата земя: 
„Идете научете всички народи като ги кръщавате в името на Отца и Сина и 
Светия Дух и ги учите да пазят всичко, каквото съм заповядал (Мат. 28:19-20). 
И ето Аз съм с вас през всички дни до свършека на света! Амин!”.

В деня Петдесетница, след Възнесението на Иисус Христос, Светият Дух слиза 
върху апостолите и събралите се ученици (Деян. 2:1-12) и от този момент при-
съства и пребъдва в Църквата, която още тогава нараства до около 5000 верни. 
Това разрастване на общността от вярващи и членове на Църквата довело до 
необходимостта от учредяване на специални служения в помощ на апостолите, 
които избрали и ръкоположили първите седем „дякона” (Деян. 6:1-6). Още в Древ-
ната църква на тези дякони започнали да гледат като на „най-ниската йерархич-
на степен.”2 Така от духовната власт на апостолите, получена от Самия Иисус 
Христос, чрез тайнственото предаване на благодатните дарове на служение-
то и посредством ръкоположението, се преподава на епископите, презвитерите 
и дяконите полученото от апостолите сакраментално служение в Църквата. 
Това служение е установено от Иисус Христос за извършване на кръщението, 
за опрощаване на греховете в Негово име, за освещаване на вярващите и за 
продължаване на Христовото спасително дело тук на земята, в Църквата, чрез 
благодатта на Светия Дух.

Така според православното учение в Църквата съществува неразривно единство 
на йерархичния принцип и на принципа на съборността, които отразяват съот-
ветно христологичните основи и пневматологичното измерение на Църквата, 
която едновременно е Тяло Христово и общност на Светия Дух.

Светият Дух е изпратен от Христос след възнесението Му и пребъдва в Църк-
вата като Дух на Истината, Който свидетелства за Него. Светият Дух из-
пълва Църквата, дарява членовете на Тялото Христово с духовните дарове на 
единната и многообразна благодат, съединява, просвещава и оживотворява чле-
новете на Църквата, като съзижда общността от вярващи в Тяло Христово. 
Има различно участие в благодатния живот на Църквата, различни дарове на 
Светия Дух, които са за обща полза и служение на отделните християни, но 
има и единство и общение в дара на кръщението и обновлението на живота в 
Христа и благодатта на Светия Дух.

2	 	Михаил	Поснов.	История на Християнската църква.	Т.І.С.,	1993,	с.	84.
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Според православната еклесиология това единство на двете страни на Църква-
та разкрива различните начини на присъствие на Светия Дух в служението на 
сакраменталното свещенство и на всеобщото свещенство на верния народ, но 
също така то е израз и на единството на институционалния и харизматичния 
аспект на Църквата.3 Институционалното измерение или йерархичната струк-
тура на Църквата са израз на апостолското приемство и на ръководната роля 
на епископата в църковния живот и управлението на църковните дела, а харизма-
тичното измерение разкрива пълнотата на духовно-благодатното общение в 
даровете на Светия Дух. Двете страни са неотделими една от друга в живота 
на Църквата и затова според Православното предание в Църквата има единство 
на йерархичното или сакраменталното свещенство на духовната йерархия, кое-
то е носител на предадената от Иисус Христос на апостолите духовна власт и 
на всеобщото „царствено” свещенство на Божия народ, което е дар на Светия 
Дух за всеки кръстен и възроден чрез Христовата благодат на спасението член 
на Тялото Христово.

Учението на апостолите, духовното просвещение на вярващите чрез кръщени-
ето и съблюдаването на Христовите заповеди, които апостолите предават на 
своите наследници и ученици, образуват според православието Апостолското 
предание или Свещеното предание на Църквата. Това предание се разкрива чрез 
живота на Древната апостолска църква и свидетелствата на Христовите по-
следователи от апостолския век. 

Учениците и наследниците на апостолите – църковните учители, духовните 
наставници на Църквата и светите отци, са непосредствени свидетели на 
апостолското Благовестие и приемници на апостолите. Такива са например св. 
Поликарп Смирненски – ученик на св. ап. и евангелист Йоан Богослов и учител на 
св. Ириней Лионски, и св. Игнатий Богоносец. Св. Ириней Лионски от своя страна 
е авторитетен църковен учител и свети отец на Църквата, почитан еднакво 
на Изток в Православната църква и на Запад в Католическата традиция. Тези 
църковни учители формулират важни принципи на църковното учение, възхождащи 
пряко към апостолите. Тези принципи на предаване на духовното служение в 
Църквата са свързани с традицията за епископското служение, което се 
разглежда като приемство и продължение на апостолското служение. 

Свещеното предание се разглежда в православието и като живо свидетелство 
на Светия Дух в Църквата. Духът на истината, който пребъдва в Христовата 
църква след Петдесетница, свидетелства за Христос и за истините на Него-
вото учение. Затова Свещеното предание е винаги живо и действено – то е 
динамично и актуално, а не застинала традиция и археологическо свидетелство 
на миналото. 

Според традицията на православието Едната свята и апостолска църква се 
разглежда като присъстваща изцяло и представена напълно в конкретната цър-
ковна общност или поместна църква. Вселенската църква се реализира в пъл-
нота в тайнството на светата Евхаристия и евхаристийното събрание на 

3	 Срв. Jован Зизиулас.	Битието како заедничаренье.	Велес,	2000,	с.с.	163	–	190.
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вярващите, при което с благославянето на хляба и виното от епископа или 
предстоятеля, според установеното от Спасителя на Тайната вечеря, чрез 
действието на Светия Дух предложените дарове се претворяват в тяло и кръв 
Христови, а общността на верните се проявява и разкрива като сакраментално 
Тяло Христово. Православното учение за Църквата приема връзката и единство-
то между конкретната община от вярващи, кръстени и изповядващи вярата си 
в Христос, възглавявана от своя епископ, и Вселенската църква. Тази връзка или 
тъждество се разкрива напълно в светата Евхаристия, при която се реализира 
в пълнота и самата Църква като сакраментално Тяло Христово. Единството на 
различните църковни общности от кръстени християни, обединени във вярата 
в Троичния Бог и благодатта на Иисус Христос, се осъществява в пълното им 
общение в Светия Дух и помежду им. Така всички – епископи, клирици и верни, 
представляват съборно Божия народ, участващ в благодатния живот на Църква-
та и в общението със Светия Дух. Това православно разбиране за Църквата е 
особено силно подчертано в т.нар. „евхаристийна еклесиология”, която е свър-
зана и с еклесиологията на Божия народ. В тези направления на православната 
еклесиология се разкрива учението на Църквата за апостолското приемство, 
съборността, пълнотата и единството на духовния живот на вярващите в Ии-
сус Христос и общението им в благодатта на Светия Дух. 

Единство на епископат и вярващ народ в епохата на 
Вселенските събори

Принципът на съборността като свойство на Църквата се разкрива и в тради-
цията и практиката на Древната църква да се свикват Поместни и Вселенски 
събори за разрешаването на различни догматико-вероучителни и канонични про-
блеми, възникващи в живота на Църквата. 

Вселенските събори са върховен орган на Църквата, на който се събират и за-
седават заедно епископите, които изразяват в съгласие истините на вярата 
и определят правилата на църковния живот, като спазват духа на завещаното 
от апостолите. Служението на епископите в Църквата се разглежда и разбира  
в този случай едновременно като на представители и предстоятели на своята 
поместна църковна общност, но и като на представители на Едната, Апостол-
ска и Вселенска Църква. Епископите са носители и пазители на общото апос-
толско предание на вярата. 

Макар винаги да се приема, че епископатът изразява съборно единството на 
Вселенската църква, на Вселенските събори, като върховни църковни форуми, при-
състват и участват също така монаси и миряни. Монасите и миряните не при-
надлежат към трите свещени степени на клира според църковната традиция от 
периода на Вселенските събори, но принадлежат към пълнотата на Църквата.

Макар епископите да представляват Църквата и да изразяват съвместно дог-
матическото учение на вярата и каноничното единство на Вселенската църква, 
много често монасите са същинските духовни авторитети и учители на пра-
вославието и тяхното становище по вероучителни и догматически въпроси се 
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оказва от решаващо значение за решенията на съответния Вселенски събор, а 
и за цялата Църква. Такъв е случаят например със св. Максим Изповедник, кой-
то е монах и не се числи към клира, но неговото учение разкрива истината на 
православието срещу ереста на монотелитството. Това светоотеческо уче-
ние е в основата на догматическото вероопределение на VI вселенски събор, а 
по-късно монашеството играе също ключова роля и в борбата на Църквата за 
защита на свещените изображения и отхвърлянето на иконоборството. Тази 
борба за православието и участие на монашеството в църковните дела води до 
включването на гарантирано представителство на монасите в състава на VII 
вселенски събор, а по-късно и до навлизането им в свещената йерархия. Оттам 
е и правилото, залегнало по-късно в каноничната традиция, за избор на епископи 
в Православната църква от средите на монасите.

През този период от историята на Църквата е решаваща и ролята на вярващия 
народ. Епископите не могат да решават произволно по въпросите на вярата, 
извън съгласието на Божия народ, и да наложат едностранно някаква форму-
лировка на вярата или канонична практика в Църквата, ако тя противоречи на 
съборното съзнание и апостолското предание. Всъщност всяко едно решение на 
епископския събор, ако не бъде прието съборно от вярващия народ и бъде от-
хвърлено като произволно решение, противоречащо на апостолското предание на 
Църквата и Духа на истината, не бива възприето и от самата Църква.

Миряните участват и в работата на самите събори – те се ползват със съ-
вещателен глас (jus consultativum) и изразяват съгласието на Божия народ по 
вероучителни и догматически въпроси, които са от съществено значение за 
Църквата.

През епохата на Вселенските събори и византийския период в историята на 
Православната църква ролята и участието на миряните са били съсредоточени 
и представени от императора като християнски владетел, „външен надзорник” 
на Църквата и пръв сред представителите на миряните. В неговата фигура 
се концентрира в най-голяма степен, понякога символично, присъствието на 
миряните или Божия народ в делата на съборното управление на Църквата. При 
деформирането на този принцип се е изпадало и в т.нар. „цезаропапизъм”, ко-
гато отделни императори си присвоявали правомощия за намеса в делата на 
Църквата, каквито не притежават според свещените канони. В такива случаи и 
самата Църква в лицето на своите духовни учители е изразявала ясно и откри-
то истината за свободата на Църквата от земните държавни власти и неза-
висимостта на християнската съвест от „кесаревото царство” по духовните 
въпроси на вярата.

Православната съборност в традицията на Българската 
църква

Още при учредяването на самостойната Българска православна църква след 
Покръстването и организирането на нейното институционално развитие като 
поместна и самоуправляваща се църква присъства максимално широко предста-
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вителство на вярващия народ при изработването и прилагането на най-важни-
те решения на църковния живот. При възприемането на старобългарския език 
като богослужебен език в Българската църква е свикан т.нар. църковно-народен 
събор в Преслав през 893 г., на който съборно са възприети основните принципи 
на църковно устройство и богослужебен живот в нашата църковна практика.

Принципите на съборността се възраждат в Православната традиция и след 
византийския период. В традициите на Руската православна църква тези проце-
си са свързани с поставянето на акцента върху съборността в богословската 
еклесиология на А. Хомяков. В по-ново време от тази традиция на обновление 
на православното църковно съзнание съборността започва да се разбира като 
единство на трите основни съсловия – епископи, свещенство и миряни, които 
изграждат пълнотата на поместната православна църква. Това е разкрито в 
най-голяма степен от Великия поместен събор на Руската православна църква, 
проведен през 1917–1918 г., който по времето на болшевишката революция въз-
становява патриаршеското достойнство на Руската църква. 

В традицията на Българската православна църква в ново време възраждане-
то на принципите на съборността се изразява и в повторното преоткриване 
и възприемане на ролята на църковно-народния събор като най-висш орган на 
църковно управление и самоуправление, който е свикан при учредяването на Бъл-
гарската екзархия през 1870 г. И в двата случая в традицията на Българската 
църква – в ранното Средновековие и по времето на Българското възраждане, 
виждаме наличието на изконна традиция за широко „народностно” представи-
телство и участие на вярващия народ в устройството и управлението на БПЦ 
като израз на запазване и съблюдаване на православните принципи на единство 
и съборност на Църквата. 

Съборността запазва духовното единство на Църквата като Тяло Христово, 
което не се разпада на отделни части или атомизирани единици, но съхранява 
многообразието на личностите и уникалността на техните духовни дарби и 
служения в Църквата като плод на освещаващата благодат на Светия Дух. За-
това в православието на съборното начало в устройството и управлението на 
Църквата се гледа като на основополагащ принцип, който запазва и поддържа 
единството в многообразието и духовната пълнота на църковния живот.

Православната църква никога не приема крайностите на клерикализма или ла-
ицизма. В единия случай се изтъква водещата роля на клира за сметка на учас-
тието на миряните като Божий народ в живота, устройството и управлението 
на Църквата, а във втория случай се отрича ръководната роля на епископите 
или на клира, като дори напълно се премахва сакраменталното свещенство 
като елемент от структурата на Църквата. Тези крайности накърняват един-
ството и пълнотата на Църквата и нарушават принципите на съборността. 
Според каноничната традиция на православието клерикализмът се разглежда 
като сектантски уклон и се нарича „ултрамонтанизъм” – едно превратно раз-
биране за устройството и управлението на Църквата, което противоречи на 
Апостолското предание и принципите на единството на клира и вярващия народ 
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в пълнотата на Църквата. 

Без да се отрича ролята на свещената йерархия, която има своето място и 
значение в духовно-сакраменталния живот на Църквата, по силата на апостол-
ското приемство традицията на православието изтъква също така и значени-
ето на Божия народ като пълнота на църковната общност. Каноните наричат 
вярващия народ „изпълнение” – пълнотата на Църквата. Без Божия народ, ограни-
чена само до клира или епископата, Църквата е непълна – подобно разбиране за 
църковно устройство или управление никога не е било присъщо на Православната 
еклесиологична традиция и на православното богословско съзнание.

От направения кратък обзор за принципите на съборността в Свещеното пре-
дание на Вселенската църква и присъствието на съборното начало в традици-
ята на Българската православна църква биха могли да се направят следните 
по-важни изводи:

1. Съборността в Църквата се разбира като съвместен път на епископата, 
свещенството и вярващия народ в свидетелството и изповядването на Хрис-
товите истини и споделена отговорност за чистотата на вярата. Преданието 
е животът на Църквата в Светия Дух, чиито плодове са истинското свидетел-
ство за Христовото благовестие.

2. Православието държи на апостолската приемственост и водещата роля на 
епископата като приемник на апостолите и носител на пълнотата на сакрамен-
талната власт, на йерархичното устройство на Църквата и не акцентира едно-
странчиво само върху т.нар. всеобщо или царствено свещенство. Апостолското 
приемство на свещенослужение се приема заедно с харизматичните дарове на 
Светия Дух, но тези две страни на духовния живот не се отделят или противопос-
тавят помежду си, което би нарушило пълнотата и съборността на Църквата. 

3. Православието не приема доктринално клерикализма и затова в каноните се 
изтъква, че вярващият народ или миряните са изпълнението на Църквата – пъл-
нотата на Църквата. Въпреки това има периоди от историята на Православна-
та църква, по време на които се появяват или се засилват известни клерикални 
тенденции или се наблюдават клерикалистични уклони в еклесиологията, при 
които посочените принципи на съборността и пълнотата на Църквата биват 
накърнявани както на богословско ниво, така и в практическия живот и в упра-
влението на Църквата. 

В периода между двете сесии на Шестия църковно-народен събор Българската 
православна църква има уникалния шанс на дело да приложи основополагащите 
принципи на единство и съборност при обсъждането и изработването на новия 
си устав. Шанс да посрещне модерни предизвикателства, оставайки вярна на 
духа на Православното предание. Ще намери ли БПЦ духовни сили за активно 
служение в условията на новото време, или ще остане в плен на стари проблеми, 
застинала в позата на неподвижен артефакт от отминали столетия? Близкото 
бъдеще ще покаже.
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ПетдесетниЦа

отец Филотей Фарос, из книгата Преди и след Пасха

На Петдесетница празнуваме събитието на Църквата, но в нашата епоха не 
е лесно да се празнува този факт, защото тя има силно изразен антицърковен 
характер. Епохата ни е индивидуалистична и антагонистична, епоха, която на-
сърчава нарцисизма у човека и в резултат създава предпоставките за откъсва-
нето му от другите и води до неговата изолация. Църковността в противовес 
на това е отражение на троичността на Бога, който като Бог на любовта не 
би могъл, макар и един, да бъде монада, защото трябва да обича някого другиго. 
Затова Бог е общност, общение, а Лицата, които участват в това общение, си 
споделят всичко освен Своята идентичност, Своята ипостасност. Бог даде на 
човека, когото създаде по Свой образ и подобие, църковността, която за него е 
същото, каквото е троичността за Бога. Но с отдалечаването си от Бога човек 
променя Божията икона в себе си и замества църковността, тоест основния 
белег на своята природа, изискващ единство с другите хора, с индивидуализма и 
нарцисизма, които го отвеждат до смъртта. 

Отец Филотей Фарос е роден през 1930 г. в Пи-
рея, Гърция. Завършил е политически науки, пра-
во и богословие. Ръкоположен е за свещеник през 
1962 г. и специализира пастирска психология в 
Бостънския университет. След това преподава 
пастирска психология в богословския институт 
„Св. Кръст” в Бостън. Работи като консултант 
и семеен терапевт. Участва в разработването 
на новаторската програма на Института по чо-
вешки ресурси в Бостън, която предлага инди-
видуална и групова психотерапия, където отец 
Филотей Фарос работи най-вече със семейните 
двойки. След завръщането си в Гърция прилага 
своя опит, като организира в една от психиат-
ричните болници в Атина специална програма за 
клирици. Основател на младежкия център към 
Атинската архиепископия. Автор на множество 
статии, изследвания и 13 книги, посветени на 
брака, възпитанието на децата, смъртта, лю-
бовта и други. Сред най-известните му заглавия 
са Църквата като скандал и като спасение, Ми-
тът за психичната болест, Клирът, Родители и 
деца и други.
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Христос, ставайки човек, възстановява човешката природа и така оживотворя-
ва отново църковността на човека и я прави реалност с основаването на Църк-
вата. Следователно Църквата не е администрация, организация или власт, но 
е общност, съ-беседване, съ-ществуване, съ-участие, съ-биране, с-пътничество 
(синод, гр. ез.). Нито пък по презумпция е Църква събирането на хора без връзка 
помежду си в храма. В Църквата хората споделят с другите себе си, живота 
си, времето си, безпокойствата си, съзидателността си, радостта си, болката 
си, огорченията си, разочарованието си, надеждата си, вярата си. Няма Църква 
там, където всеки се грижи единствено за себе си, там, където всеки пази за 
себе си благата си, радостта си, силата си, вярата си, добродетелта си и не 
ги споделя с другите. В Църквата членовете на Църквата полагат постоянни 
усилия да преминат от състоянието на демоничен нарцисизъм в църковността, 
където се отразява троичността на Бога.

Ако в наши дни много хора воюват с Църквата като организация, това е глав-
но защото днешният човек е ръководен от демоничен нарцисизъм и затова се 
страхува от църковността. Той може да говори често за справедливо разпре-
деление на материалните блага, но без да споменава любовта. Под маската на 
материалното равенство крие страха, който изпитва, от самата възможност 
да сподели себе си с някой друг. Затова се опитва да превърне и най-личните 
отношения във вид търговска връзка. Той желае материалното равенство да 
бъде зависимо, владяно и налагано от някаква безлична власт, за да се изключи 
изцяло елементът на личното участие, където съвременният човек ясно усеща 
трагичната си осакатеност. Но хората не могат да имат общение помежду си, 
единство, без да са единени с Този, който е Общността, Общението, Единство-
то.  Не може да има истинска общност, без тя да е Църква и без тази общност 
да има за своя душа Духа на Бога. Без Божия Дух не може да има Църква. Духът 
на Бога „който изгражда целия закон на Църквата” (стихир на Вечернята на 
Неделя Петдесетница). 

Събитието на Петдесетница заедно с останалите неща разкрива, че един от 
първите дарове на Светия Дух е възможността за общуване. Човекът, който 
има духа на Бога, може да говори и да разбира езика на ближния си, преодоля-
вайки всяка пречка. Случаят с Вавилонската кула в това отношение е обратен 
на Петдесетница в Божието откровение. В него личи именно как човекът се 
превръща в идол за самия себе си и така губи духа на Бога, а заедно с това и 
възможността да говори и разбира езика на ближния си. Хаосът, който властва 
често в човешкото общуване, е резултат на човешкия грях. Бог не е направил 
хората „другоезични”. Ако човекът не беше съгрешил и не се беше лишил от 
Благодатта, сега „цялата земя щеше да има едни уста и един глас” (Св. Йоан 
Златоуст, слово 34 върху 1 Послание до Коринтяни). Слабостта на човешкото 
общуване е плод на човешкия егоцентризъм. Тази трагична реалност е причина 
за най-мъчителната самота, която в крайна сметка причинява най-непоноси-
мото мъчение за съвременния човек. Духът на Бога възстановява доверието и 
общуването между хората, защото не е дух на антагонизма, но е дух на дару-
ването. Човекът, който притежава духа на Бога, не мисли какво ще вземе от 
другия, но какво ще даде. Не вижда ближния си като съперник, но като съратник. 
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Това е атмосфера на пълно доверие, която няма нужда от предпазливост и коди-
рани съобщения. Това била атмосферата на Петдесетница и затова тогава се 
дала на всички възможността да говорят и разбират всички езици. 

Христос изпълнил обещанието Си и в деня на Петдесетница изпратил на учени-
ците Си Всесвятия Дух. Светият Дух заживя в апостолите, в Църквата и чрез 
тях във всички, които отварят за Него вратата на душата си. Чрез Светия Дух 
„цялото творение” се обновява, чрез Него „всяка душа се оживотворява”.  

Дух Светий, светлина и живот,

извор на живот разумен.

Дух на премъдрост,

Дух на съзнание благ,

благоразумен, предвождащ,

очистващ прегрешенията.

Бог и обожествяващ,

огън, от огъня изваждащ,

говорещ, действащ,

даровете разпределящ.

С Когото всичките пророци,

и Божии апостоли,

редом с мъчениците се увенчаха.

Шум непознат,

гледка непозната,

огън разпръскващи,

на дарове в преизобилие.

(Стихир за Петдесетница, гл. 4)1

Превод: Златина Каравълчева 

1	 Стихирът	е	преведен	от	Никола	Антонов.
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Алексей Степанович Хомяков (1804 – 1860) 
е руски публицист, поет, драматург и мис-
лител, един от идейните вдъхновители на 
славянофилството. Произхожда от стар 
и богат дворянски род. Разностранните 
му интереси впечатлявали неговите съв-
ременници (философия, богословие, исто-
рия, литература, икономически теории за 
земеделски реформи, медицински изслед-
вания и създаване на лекарства, патен-
товани в Англия технически изобретения, 
статии за лов и отглеждане на кучета и 
др.).
Хомяков е първият светски мислител в 
православието, нагледно показал, че да-
рът на учителството не е изключител-
на привилегия на духовната йерархия и че 
богословието не е задължение единстве-
но и само на професионалните академични 
преподаватели. В съчиненията си Хомяков 
говори за Църквата не отвън, от позици-
ята на външен изследовател, а отвътре, 
изхождайки от своя духовен живот и опит 
в Църквата. Една от основните теми в 

съчиненията му е тази за съборността в Църквата, мислена като орга-
нично съчетание на свободата и единството. Бердяев го нарича „първия 
свободен руски богослов”, който „разчистил пътя на свободната религи-
озна философия от тинята на схоластическото богословие”. По един или 
друг начин с творчеството му са свързани всички по-известни руски мис-
лители от XIX и началото на XX в. Вл. Соловьов го критикува за това, че 
говорейки за Западната църква, има предвид емпиричната, земна Църква с 
всичките  падения и провали, а Източната църква я мисли в категориите 
на идеалната, Небесна Църква.
Страстен защитник на свободата в духовния живот и противник на вся-
какви външни авторитети, Хомяков пише: „Но апостолите са допускали 
свободното изследване, дори са го вменявали в задължение; но светите 
отци чрез свободното изследване са защитавали истините на вярата; но 
свободното изследване, разбирано по един или друг начин, е единствено-
то основание на истинската вяра... Всяка вяра, всяка осъзната вяра е акт 
на свобода и неизбежно произлиза от предварителното свободно изслед-
ване”. И още: „Църквата не е авторитет, както не е авторитет Бог, не 
е авторитет и Христос; защото авторитетът е нещо външно по отно-
шение на нас. Църквата не е авторитет, казвам аз, а истина, и в същото 
време живот на християнина, неговият най-съкровен живот”.   
Предлагаме на вниманието ви едно от най-известните съчинения на Ал. 
Хомяков, Църквата е една, оказало огромно въздействие върху основните 
богословски теми на XIX и XX в. По ирония на съдбата съчинението излиза 
първо на френски език в Париж (руското издание е забранено) и едва по-
късно в Русия. Хомяков умира на 56-годишна възраст в с. Ивановско, до-
като лекувал селяни по време на холерна епидемия с изобретено от него 
лекарство.
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Алексей Степанович Хомяков

ЦъркВата е една

1. Единството на Църквата 

Eдинството на Църквата следва необходимо от Божието единство, защо-
то Църквата не е съвкупност от лица в тяхната личностна обособеност, а 
единство на Божията благодат, живееща в множеството разумни създания, 
които се покоряват на благодатта. Благодатта се дава и на непокорните, 
които не се възползват от нея (които закопават таланта си), но те не са в 
Църквата. А единството на Църквата не е мнимо и символично, а истинско и 
реално, каквото е единството на многобройните органи в живото тяло.  

Църквата е една въпреки видимата  разделеност за човека, живеещ все още 
на земята. – Само по отношение на човека можем да признаваме разделението 
на Църквата на видима и невидима; но единството  е истинско и безусловно. 
Живеещият на земята, приключилият земния си път, създаденият не за да живее 
на земята (каквито са ангелите), неначеналият още земния си път (бъдещите 
поколения) – всички са обединени в една Църква – в една благодат Божия; защото 
и непоявилото се все още създание Божие е познато на Бога, и Той чува молит-
вите и познава вярата на онзи, който не е повикан все още от Него от небитие 
към битие. – Църквата пък, тялото Христово, се изявява и осъществява във 
времето, без да променя своето съществено единство и своя вътрешен благо-
датен живот. Затова когато казваме  „видима и невидима Църква”, казваме го 
само по отношение на човека.  

2. Видима и невидима Църква

Видимата и невидима Църква живее в съвършено общение и единство с цялото 
църковно тяло, чийто глава е Христос. В нея пребъдва Христос и благодатта 
на Светия Дух в цялата им жизнена пълнота, но не и в пълнотата на всичките 
им изяви, защото Църквата върши и познава не всичко, а само това, което Бог 
 открива.  

Тъй като земната и видима Църква не е все още пълнотата и осъществеността 
на цялата Църква, които Бог е предопределил да се явят по времето на пос-
ледния съд за цялото творение, тя твори и познава само в своите си граници, 
без да съди останалото човечество (както казва апостол Павел в Послание до 
Коринтяни) и само признавайки за отлъчени, т.е. за непринадлежащи към нея, 
онези, които сами се отделят от нея. А останалото човечество – или чуждо на 
Църквата, или свързано с нея по начин, който Бог не е благоволил да  открие  
–  се предоставя от нея на съда на великия ден. Земната Църква съди само себе 
си според благодатта на Духа и според свободата, дарена  чрез Христа, при-
зовавайки и цялото останало човечество към единство и Божия осиновеност в 
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Христа: но не издава присъда за онези, които не чуват нейния призив, знаейки 
заповедта на своя Спасител и Глава: „не съдете чуждия раб”.

3. Христовата Църква на земята

От създание-мира е пребъдвала земната Църква непрекъснато на земята и ще 
пребъдва до завършването на всички дела Божии според обещанието, дадено  
от самия Бог. Нейните белези са вътрешната святост, не допускаща никакво 
примесване на лъжа, защото в нея живее духът на истината; външната неиз-
менност, защото неизменен е нейният пазител и глава – Христос.  

Всички белези на Църквата  –  както вътрешни, така и външни  –  се разпоз-
нават само от самата нея и от онези, които са призовани от благодатта да 
бъдат нейни членове. За външните и непризованите те са неразбираеми, защото 
външната промяна на обреда изглежда на непризования като промяна в самия 
Дух, Когото прославяме чрез този обред. (Например при прехода от старозавет-
ната Църква към новозаветната или при промяната на обредите и църковните 
правила от апостолско време насам.) Църквата и нейните членове познават с 
вътрешното знание на вярата единството и неизменността на своя дух, кой-
то е дух Божи. А външните и непризованите виждат и познават промяната в 
ритуала с външно знание, не стигащо до вътрешно проумяване, точно както и 
самата неизменност Божия им изглежда изменяема при промяната на Неговите 
творения. И затова Църквата не е била и не е могла да бъде променена, помра-
чена или отпаднала, защото в такъв случай тя би изгубила духа на истината. Не 
е могло да има никакво време, през което тя да е приела лъжата в своите недра, 
когато миряните, презвитерите и епископите да са се подчинили на заповеди 
и учения, несъгласни с учението и духа Христови. Онзи, който би допуснал, че в 
Църквата може да има такова оскъдняване на духа Христов, не познава Църк-
вата и е чужд на нея. А частичното неприемане на някое лъжливо учение при 
запазване или приемане на други лъжливи учения не е и не е могло да бъде дело 
на Църквата: защото в нея според самата  същност е трябвало да има винаги 
проповедници, учители и мъченици, изповядвали не частична истина с примес на 
лъжа, а пълната и неразредена истина. Църквата познава не частична истина и 
частична лъжа, а пълната истина без примес на лъжа. Живеещият в Църквата 
не се подчинява на лъжливото учение, не приема тайнство от лъжлив учител, 
знаейки, че той е лъжлив, не следва лъжливи обреди. И самата Църква не греши 
никога, защото самата тя е истина; не хитрува и не се държи малодушно, за-
щото е свята. Точно по същия начин тя поради своята неизменност не признава 
за лъжа онова, което е признавала някога за истина; и след като е обявила чрез 
общ събор и общо съгласие възможността за грешка в учението на някое част-
но лице или някой епископ или патриарх (напр. папа Хонорий на Константинопол-
ския събор от 680 г.), тя не може да приеме, че това частно лице, този епископ 
или патриарх или техните приемници не са могли да изпаднат в грешка поради 
заблуда и че са гарантирани срещу заблудата чрез някаква особена благодат. С 
какво ще се освети земята, ако Църквата изгуби своята святост? И къде ще е 
истината, ако днешната  присъда бъде обратна на вчерашната? В Църквата, 
тоест в нейните членове, се появяват лъжливи учения, но в тези случаи заразе-
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ните членове отпадат, създавайки ерес или разкол и не осквернявайки вече чрез 
себе си църковната святост.

4. Една, Света, Съборна и Апостолска

Църквата се нарича една, света, съборна (католична и вселенска), апостол-
ска, защото е една, свята, защото принадлежи на целия свят, а не на някоя 
местност, защото чрез нея се освещава цялото човечество и цялата земя, а 
не някой отделен народ или страна; защото нейната същност е съгласието и 
единството на духа и живота на всичките  членове по цялата земя, които я 
признават: и най-сетне защото в апостолското писание и учение се съдържа 
цялата пълнота на нейната вяра, нейното упование и нейната любов. 

От това следва, че когато някоя християнска общност се нарича Поместна 
църква, да речем, гръцка, руска или сирийска, това име означава само събрание-
то на членовете на Църквата, живеещи в дадена страна (Гърция, Русия, Сирия 
и т.н.) и не съдържа предположението, че уж някоя християнска община може да 
изрази църковното учение или да даде догматично тълкуване на това учение без 
съгласието на другите общини; още по-малко може да предположи някой, че някоя 
община или пастир биха могли да налагат тълкуването си на другите. Благо-
датта на вярата е неотделима от светостта на живота и нито една община 
или пастир не могат да бъдат смятани за пазители на вярата или за предста-
вители на цялата църковна святост. Впрочем всяка християнска община има 
пълното право, без да си присвоява привилегията на догматичното тълкуване 
или учение, да променя своите обреди, да въвежда нови, стига да не вкарва в 
съблазън другите общини; напротив, в този случай тя трябва да отстъпи от 
мнението си и да се подчини на тяхното становище, за да не стане така, че 
това, което изглежда на едните невинно и дори похвално, да бъде прието като 
нещо лошо от другите и брат брата да вкара в греха на съмнението и раздо-
ра. Единството на църковните обреди трябва да е скъпо на всеки християнин, 
защото това единство е дори за непосветения видима изява на единството на 
духа и учението; а за просветения то е извор на жива и християнска радост. 
Любовта е венец и слава на Църквата.

5. Писание и Предание

Божият Дух, Който живее в Църквата, Който я ръководи и  вдъхва мъдрост, 
действа по много начини в нея: в Писанието, Преданието и в делата , защото 
Църквата, която върши Божиите дела, е същата, която пази Преданието и е 
написала Писанието. Не отделни лица и не съвкупността им в Църквата пазят 
и записват Преданието, а Божият Дух, който живее в църковната целокупност. 
Затова нито в Писанието трябва да се търсят основите на Преданието, нито 
в Преданието – доказателства за Писанието, нито в делата – оправдание за 
Писанието и Преданието: това не може и не бива да се прави. За живеещия 
извън Църквата и Писанието, и Преданието, и делата са неразбираеми; а за пре-
бъдващия в нея и съпричастния към нейния дух единството им е очевидно според 
благодатта, която живее в него. 
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Не е ли делото преди Писанието и Преданието? Не е ли Преданието преди Пи-
санието? Не бяха ли угодни на Бога делата на Ной, Авраам, прародителите и 
представителите на старозаветната Църква? И не е ли имало предание още 
при прародителите, започвайки от първия прародител – Адам? Не даде ли Хрис-
тос свобода на човеците и устно учение, преди апостолите да засвидетел-
стват с Писанията си делото на изкуплението и закона на свободата? Затова 
между Преданието, делата и Писанието няма противоречие, а само съвършено 
съгласие. Ти разбираш Писанието дотолкова, доколкото пазиш Преданието и до-
колкото вършиш дела, угодни на мъдростта, която живее в теб. Но мъдростта, 
която живее в теб, не е дадена лично на теб, а на члена на Църквата в твое 
лице, и ти е дадена отчасти, не унищожавайки напълно твоята лична лъжа; а на 
Църквата тя е дадена в пълнотата на истината и без примес на лъжа. Затова 
не съди Църквата, а се подчинявай на нея, за да не ти се отнеме мъдростта, 
която е в теб. 

Всеки, който търси доказателства за църковната истина, с това или показва 
своето съмнение и изключва себе си от Църквата, или си придава вид на съмня-
ващ се, запазвайки в същото време надеждата да докаже истината и да стигне 
чрез собствения си разум до нея; но силите на разума не стигат за разбира-
нето на Божията истина и човешкото безсилие става явно в безсилието на 
доказателствата. Онзи, който приема Писанието и основава само върху него 
Църквата, в действителност я отхвърля и се надява, че ще може да я изгради 
отново със собствени сили; онзи пък, който приема само Преданието и делата, 
като подценява важността на Писанието, в действителност също отхвърля 
Църквата и става съдия на Божия Дух, който е говорил в Писанието. Хрис-
тиянското знание не е дело на изпитващия разум, а на благодатната и жива 
вяра. Писанието е нещо външно и Преданието е нещо външно, и делата са нещо 
външно; вътрешното в тях е само едно  –  Божият Дух. От едното Предание, 
от Писанието, от делата човек може да почерпи само външно и непълно знание, 
което може само да съдържа в себе си истината, защото тръгва от нея, но в 
същото време е и необходимо лъжливо, защото е непълно. Вярващият познава 
Истината, невярващият не я познава или я познава с външно и несъвършено зна-
ние. Църквата не доказва себе си нито като Писание, нито като Предание, нито 
като дело, но свидетелства за себе си, както и Божият Дух, Който живее в нея, 
свидетелства за Себе Си в Писанието. 

Не питайте Църквата кое Писание е истинско или кое Предание е истинско, 
кой събор е правилен, кое дело е угодно Богу, защото Господ Иисус Христос 
знае Своето притежание и Църквата, в която Той живее, познава себе си чрез 
вътрешното си знание и не може да не познава своите изяви. Свещено писание 
се нарича сборът на старозаветните и новозаветните книги, които Църквата 
признава за свои. Но няма граници за Писанието, защото всяко писание, което 
Църквата признава като свое, е Свещено писание. Такива са преди всичко из-
поведанията на съборите и особено това на Никейския и Цариградския събор1. 
Свещеното писание пребъдва и до наше време, и ако бъде угодно Богу, ще има 

1	 Авторът	има	предвид	Първия	и	Втория	вселенски	събори,	приели	Никео-Цариградския	символ	на	вярата	–	
Б.	пр.
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и още Свещени писания. Но не е имало и не ще има никога в Църквата никакво 
противоречие нито в Писанието, нито в Преданието, нито в делата; защото и 
в трите има само един и неизменен Христос.

6. Изповедта, молитвата и делата

Всяко действие на Църквата, насочвано от Светия Дух, духа на живота и исти-
ната, е сбор от всичките Му дарове: вяра, надежда и любов; защото в Писание-
то се изявява не само вярата, но и надеждата на Църквата, но и любовта Божия; 
и в богоугодното дело се изявява не само едната любов, но и вярата, и надеж-
дата, и благодатта; и в живото предание на Църквата, очакваща своя венец и 
пълното си осъществяване от Бога в Христа, се изявява не само надеждата, но 
и вярата и любовта. Даровете на Светия Дух са съединени неразривно в едно 
свято и живо единство: но както богоугодното дело принадлежи най-много на 
надеждата, тъй и богоугодното изповедание принадлежи най-вече на любовта; 
както богоугодната молитва принадлежи най-вече на надеждата, тъй и бого-
угодното изповедание принадлежи най-вече на вярата и се нарича нелъжовно 
„изповедание на Църквата” или  „Символ на вярата”. 

Затова трябва да ни бъде ясно, че изповеданието и молитвата, и делата са 
нищо сами по себе си, а са ценни само като външна изява на вътрешния дух. 
Затуй нито молещият се, нито вършещият добри дела, нито изповядващият из-
поведанието на Църквата са угодни на Бога, а само онзи, който върши, изповядва 
и се моли според живеещия в него дух Христов. Не всички имат една вяра, една 
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надежда или една любов; ти можеш да обичаш плътта, да се надяваш на света 
и да изповядваш лъжа; можеш също и да обичаш, да се надяваш и да вярваш не 
изцяло, а отчасти; и Църквата нарича надеждата ти – надежда,  любовта ти – 
любов, вярата ти – вяра, защото ти така ги наричаш, а тя няма да се препира 
за думи с теб; но самата тя нарича и любовта, и надеждата, и вярата дарове 
на Светия Дух и знае, че те са истински и съвършени.

7. Символът на вярата

Светата Църква изповядва вярата с целия си живот: с учението си, което  
се внушава от Светия Дух, с тайнствата, в които действа Светият Дух, и с 
обредите, които пак Той управлява. В по-тесния смисъл на думата обаче изпове-
дание на вярата се нарича Никео-Цариградският символ (или просто Символът 
на вярата). 

В Символа на вярата се съдържа изповедание на църковното учение; но за да 
се знае, че и надеждата на Църквата е неотделима от нейното учение, в него 
се изповядва също тъй и надеждата : защото се казва „чаю” (очаквам), а не 
просто „вярвам, че ще бъде”. 

Символът на вярата е пълно и съвършено изповедание на Църквата, от което тя 
не позволява нищо да се изключи и нищо да се добави. Ето го: 

„Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко 
видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца 
преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, 
несътворен, единосъщен с Отца, чрез Когото всичко е станало. Който заради нас, 
човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа 
Светаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, 
и страда, и бе погребан. И възкръсна в третия ден, според Писанията. И възлезе 
на небесата и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и 
мъртви и царството Му не ще има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, Комуто 
се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез 
пророците.

В едната, света, съборна и апостолска Църква.

Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на 
мъртвите и живот в бъдещия век. Амин”.

Това изповедание, както и целият живот на духа, е разбираемо само за вярващия 
и за члена на Църквата. То съдържа тайни, недостъпни за изпитващия разум 
и открити само на Самия Бог и на онези, комуто Той ги е открил за познание 
вътрешно и живо, а не мъртво и външно. То съдържа тайната на Божието би-
тие не само по отношение на външното Му действие спрямо творението, но 
и по отношение на вътрешното Му вечно съществуване. Затова гордостта 
на разума и на незаконната власт, присвоила си противно на решението на 
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цялата Църква (изказано на Ефеския събор) правото да добавя свои собствени 
обяснения и човешки догадки към Символа, са вече сами по себе си посегател-
ство срещу светостта и неприкосновеността на Църквата. Защото самата 
гордост на отделните църкви, осмелили се да променят Символа на вярата на 
цялата Църква без съгласието на своите братя, беше внушена не от духа на 
любовта и беше престъпление срещу Бога и светата Църква: по същия начин и 
сляпата им мъдрост, непроумяла Божията тайна, беше изопачаване на вярата, 
защото вярата не може да се запази там, където е оскъдняла любовта. Затуй 
добавянето на думата Filioque (и от Сина) съдържа някакъв мним догмат, неиз-
вестен никому от богоугодните писатели, епископи или апостолски приемници 
през първите векове на Църквата и неизречен от Христа Спасителя. Както ясно 
е казал Христос, така ясно е изповядала и изповядва Църквата, че Светият Дух 
изхожда от Отца: защото не само външните, но и вътрешните тайни Божии 
бяха открити от Христа и от духа на вярата на светите апостоли и светата 
Църква. Теодорит нарича хулители всички, които изповядват изхождането на 
Св. Дух от Отца и Сина. Църквата, изобличила многото заблуди на Теодорит, 
одобри в този случай отсъдата му с красноречивото си мълчание. (Когато не 
отхвърля нечия отсъда, Църквата чрез мълчанието си го утвърждава със своята 
власт). Църквата не отрича, че Светият Дух се изпраща не само от Отца, но 
и от Сина; тя не отрича, че Светият Дух се дава на цялото творение не само 
от Отца, но и чрез Сина; но тя отрича, че в рамките на Самото Божество 
Светият Дух има своя извор не само в Отца, но и в Сина. – Отреклият се от 
духа на любовта и изгубилият даровете на благодатта не може вече да има 
вътрешно знание, т.е. вяра, а се ограничава с външното знание: затова той 
може да знае само външното, но не и вътрешните тайни Божии. Християнските 
общини, които се откъснаха от светата Църква, не можеха вече да изповядват 
(и да проумяват с духа) изхождането на Светия Дух само от Отца в рамките на 
Самото Божество, но трябваше да изповядват вече само външното изпращане 
на Духа на цялото творение  –  изпращане, извършвано не само от Отца, но и 
чрез Сина. Те запазиха само външната страна на религията както в своето из-
поведание, така и в своя живот.

8. Църквата и нейните Тайнства

Изповядвайки вярата си в Триипостасния Бог, Църквата изповядва и вярата си в 
самата себе си, защото съзнава себе си като оръдие и съсъд на божествената 
благодат и своите дела смята за дела Божии, а не за дела на хората, които 
видимо я образуват. Чрез това изповедание тя показва, че знанието за нейното 
съществуване също е дар на благодатта, даван свише и достъпен само на вя-
рата, а не на разума. 

Защото каква нужда бих имал от вярата, ако знаех със сигурност? Не е ли вя-
рата разкриване на невидимото? А видимата Църква не е видимата общност на 
християните, тя е Божият Дух и благодатта на тайнствата, които живеят в 
тази общност. Затуй и видимата Църква е видима само за вярващия, защото за 
невярващия тайнството е само ритуал и Църквата е само община. Въпреки че 
вярващият вижда Църквата с очите на тялото и на духа си само във външните 
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 изяви, той я познава чрез духа в тайнствата, молитвата и богоугодните дела. 
Затуй той не я и смесва с общността, носеща името „християнска”, защото 
не всеки, който казва: „Господи, Господи”, принадлежи наистина към избрания род 
и семето Авраамово. Чрез вярата си знае истинският християнин, че Едната, 
Света, Съборна и Апостолска Църква никога няма да се изгуби от лицето на 
земята до последния съд за цялото творение, че тя пребъдва на земята не-
видимо за плътските очи и плътски мъдруващия ум във видимата общност на 
християните; по същия начин, както пребъдва видимо за очите на вярата и от-
въдната Църква, невидима за телесните очи. С вяра знае християнинът и това, 
че земната Църква, макар и невидима, е облечена винаги във видим образ, че не 
е имало, не е могло да има и няма да има такова време, когато тайнствата 
биха се изопачили, светостта би се изгубила, учението би се развалило; не е 
християнин онзи, който не може да каже: къде още от апостолско време са се 
извършвали и се извършват светите тайнства, къде се е пазело и се пази уче-
нието, къде са се издигали и се издигат молитви към Престола на благодатта? 
Светата Църква изповядва и вярва, че никога овцете не са били лишени от своя 
Божествен Пастир и че Църквата никога не е могла да сгреши поради неразумие 
(защото в нея живее Божият разум), нито да се покори на лъжливи учения поради 
малодушие (защото в нея живее силата на Божия дух). 

Вярвайки в обещанието на словото Божие, наричащо всички последователи на 
Христовото учение приятели Христови и братя Негови, и осиновени от Бога в 
Него, светата Църква вярва в пътищата, по които на Бога беше угодно да води 
падналото и мъртво човечество към възраждане в духа на благодатта и живо-
та. Затуй след като споменава пророците, представители на старозаветния 
век, тя изповядва и тайнствата, чрез които в новозаветната Църква Бог из-
праща благодатта Си на хората, а най-вече изповядва вярата си в тайнството 
Кръщение за пречистване от греховете, като съдържащо източника на всички 
други тайнства, защото само чрез Кръщението встъпва човекът в единството 
на Църквата, която е пазителка на всички останали тайнства.  

Изповядвайки едно Кръщение за опрощаване на греховете като тайнство, на-
редено от Самия Христос за встъпване в новозаветната Църква, Църквата не 
съди онези, които не са се приобщили към нея чрез кръщение, защото тя познава 
и съди само самата себе си. Само Бог познава вкоравените сърца и само Той 
съди слабостта на разума според Своята правда и милост. Мнозина се спаси-
ха и получиха наследството, без да минат през тайнството Кръщение с вода, 
защото то е учредено само за новозаветната Църква. Този, който го отхвърля, 
отхвърля цялата Църква и Божия дух, Който живее в нея; но то не беше завеща-
но на човечеството от самото начало или наредено на старозаветната Църква. 
Защото ако някой каже: обрязването е старозаветното кръщение, ще отхвърли 
кръщението на жените (за тях не е имало обрязване); и какво ще каже той за 
праотците от Адам до Авраам, не приели печата на обрязването? И във всеки 
случай няма ли да признае той, че извън новозаветната Църква тайнството Кръ-
щение не е било задължително? Ако каже, че Христос е приел кръщение заради 
старозаветната Църква, тогава кой ще тури предел за Божието милосърдие, 
приело греховете на света върху себе си? И все пак Кръщението е задължител-
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но, защото е врата към новозаветната Църква и само в Кръщението човек дава 
съгласието си за изкупващото действие на благодатта. Затуй той се спасява 
само в Кръщението. 

Впрочем ние знаем, че като изповядваме едно Кръщение като извор на всички 
тайнства, ние не отхвърляме и другите тайнства, защото, вярвайки в Църквата, 
ние заедно с нея изповдваме седем тайнства, т.е. Кръщението, Евхаристията, 
Ръкополагането, Миропомазанието, Брака, Покаянието, Елеосвещението. Има и 
много други тайнства; защото всяко дело, извършвано с вяра, любов и надежда, е 
внушено на човека от Божия дух и призовава невидимата Божия благодат. Но се-
демте тайнства се извършват наистина не от някой отделен човек, достоен за 
Божията милост, а от цялата Църква в негово лице, дори той да е недостоен. 

За тайнството Евхаристия светата Църква учи, че в него хлябът и виното се 
превръщат наистина в Тяло и Кръв Христови. Не отхвърля тя и думата „пре-
съществяване”, но не му приписва онзи веществен смисъл, който му приписват 
учителите на отпадналите църкви. Превръщането на хляба и виното в Тяло и 
Кръв Христови се извършва в Църквата и за Църквата. Дали приемаш светите 
дарове, дали им се покланяш или мислиш с вяра за тях  –  ти наистина приемаш 
Тялото и Кръвта Христови, покланяш им се и мислиш за тях. А ако ги приемаш 
недостойно, тогава ти действително отхвърляш Тялото и Кръвта Христови. 
При всички случаи чрез вярата си или неверието си ти се освещаваш или би-
ваш осъден от Тялото и Кръвта Христови. Но това тайнство е в Църквата и 
за Църквата, а не за външния свят, не за огъня, не за неразумното животно, 
не за тлението и не за човека, който не е чувал за Христовия закон. А в са-
мата Църква (говорим за видимата Църква) за избраните и за отхвърлените 
светата Евхаристия не е просто спомен за тайнството на Изкуплението, не е 
присъствие на духовните дарове в хляба и виното, не е само духовно приемане 
на Тялото и Кръвта Христови, а истинско Тяло и истинска Кръв. Не само с дух 
бе угодно на Христа да се съедини с вярващите, но и с Тяло и Кръв, за да бъде 
единението пълно, и не само духовно, но и телесно. Еднакво неприемливи са за 
Църквата и безсмислените твърдения за отношението на светото тайнство 
към неразумните стихии и твари (след като тайнството е учредено само за 
Църквата), и духовната гордост, презираща Тялото и Кръвта и отхвърляща 
телесното единение с Христа. Няма да възкръснем без тяло и никой дух освен 
Бога не може да се нарече напълно безтелесен. Онзи, който презира тялото, 
съгрешава с гордостта на духа. 

За тайнството Ръкополагане светата Църква учи, че чрез него се предава 
приемствено от Апостолите и Самия Христос благодатта, извършваща тайн-
ствата: това не трябва да се разбира така, че никое тайнство не може да 
се извърши без ръкополагане (защото всеки християнин може да отвори чрез 
Кръщението вратата на Църквата за младенеца, евреина или езичника), но че 
ръкополагането съдържа цялата пълнота на благодатта, дарена от Христа на 
Неговата Църква. Самата Църква, даваща на своите членове пълнотата на ду-
ховните дарове, е наредила, по силата на дадената  от Бога свобода, различия 
в степените на ръкополагането. Един е дарът на презвитера, извършващ всички 
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тайнства без ръкополагането; друг е този на епископа, който извършва и ръко-
полагането; а по-голям дар от епископския няма. Тайнството дава на ръкополо-
жения велико значение: макар и недостоен, той в своето тайнствено служение 
действа вече не от себе си, а от цялата Църква, т.е. от Христа, Който живее 
в нея. Ако ръкополагането се прекрати, тогава биха се прекратили всички тайн-
ства освен кръщението и човешкият род би отпаднал от благодатта, защото 
Църквата тогава сама би засвидетелствала, че Христос е отстъпил от нея. 

За тайнството Миропомазване Църквата учи, че чрез него на християнина се 
дават даровете на Светия Дух, утвържда-
ващи вярата му и вътрешната му святост. 
Това тайнство се извършва по волята на 
Църквата не само от епископите, но и от 
свещениците, въпреки че самото миро може 
да бъде осветено само от епископ. 

За тайнството Брак светата Църква учи, че 
Божията благодат, благославяща приемстве-
ността на поколенията във временното би-
тие на човешкия род и светото съединение 
на мъжа и жената за създаване на семейс-
тво, е тайнствен дар, налагащ на приема-
щите го високия дълг на взаимната любов и 
духовната святост, чрез които греховното 
и материалното се обличат в праведност и 
чистота. Затова великите учители на Църк-
вата – апостолите, признават тайнството 
Брак дори при езичниците; забранявайки на-
ложничеството, те одобряват брака между 
езичници и християни, казвайки, че мъжът се 
освещава от вярната жена, а жената  –  от 
верния мъж. Това апостолско слово не озна-
чава, че неверникът се спасява чрез съюза 
си с вярващия, а че се освещава семейство-
то, защото не човекът се освещава, а съюз-
ът на мъжа и жената. Не човекът се спася-

ва чрез другия човек, а мъжът и жената се освещават по отношение на своя 
брак. И тъй, не е скверен бракът дори и при идолопоклонниците; но те сами не 
знаят за Божията милост, която им е дадена. А светата Църква чрез своите 
ръкоположени служители признава и благославя съединението на мъжа и жената, 
благословено от Бога. Затова и бракът не е само обред, а истинско тайнство. 
Своето осъществяване обаче то получава само в светата Църква, защото само 
в нея се осъществява всяка светиня в нейната пълнота. 

За тайнството Покаяние Църквата учи, че без него човешкият дух не може да се 
очисти от робството на греха и греховната гордост, че той не може сам да оп-
рощава собствените си грехове (защото ние можем само да осъждаме себе си, 
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но не и да се оправдаваме) и че само Църквата притежава силата да оправдава, 
защото в нея живее пълнотата на Христовия дух. Ние знаем, че първият, който 
влезе в Царството Небесно след Спасителя, го направи, като осъди сам себе си, 
тоест като се покая, казвайки: „защото получаваме заслуженото според делата 
си”2, и получи опрощаване от Онзи, Който едничък може да оправдава и го прави 
чрез устата на Своята Църква. 

За тайнството Елеосвещение светата Църква учи, че в него се благославя це-
лият подвиг, извършен от човека на земята, целия му път, който е изминал във 
вяра и смирение, и че това тайнство е израз на самия божествен съд над земния 
състав на човека, излекувайки го, когато всички други лекове са безсилни, или 
позволявайки на смъртта да разруши тленното тяло, когато то вече не е нужно 
за земната Църква и за тайните пътища Божии.

9. Вяра и живот в единство с Църквата

Дори и на земята Църквата не живее земен, човешки живот, а божествен и 
благодатен. Затова не само всеки неин член, но и самата тя като цяло нарича 
тържествено себе си  „свята”. Видимият  израз са тайнствата; а вътрешният 
 живот са даровете на Светия Дух, вярата, надеждата и любовта. Гнетена 
и преследвана от външните си врагове, неведнъж разбунвана и разкъсвана от 
злите страсти на своите синове, тя се е запазвала и се запазва непоколебимо и 
неизменно там, където се пазят неизменно тайнствата и духовната святост, 
никога не се е изкривявала и не е изисквала поправяне. Тя живее не по закона на 
робството, а по закона на свободата, не признава никаква власт над себе си 
освен собствената, ничий съд освен съда на вярата (защото разумът не я проу-
мява), и изразява своята любов, своята вяра и надежда в молитвите и обредите, 
внушавани  от духа на истината и от Христовата благодат. Затова и нейни-
те обреди, макар и да не са неизменни (защото са създадени от духа на свобо-
дата и могат да се променят според съда на Църквата), никога и при никакъв 
случай не могат да съдържат и най-малката примес на лъжа или лъжливо учение. 
Но обредите, които все още не са променени, са задължителни за членовете на 
Църквата, защото спазването им води до радостта на светото единство. 

Външното единство е единство, проявяващо се в общението на тайнствата; 
вътрешното единство е единството на духа. Мнозина се спасиха (напр. някои 
мъченици), без да се приобщят към нито едно от тайнствата на Църквата 
(дори и към Кръщението), но никой не се спасява, ако не се приобщи към вътреш-
ната църковна святост, към вярата, надеждата и любовта; защото не делата 
спасяват, а вярата. А вярата не е двойствена, а една – истинска и жива. Затова 
неразумни са онези, които казват, че само вярата не спасява, а са нужни и дела, 
както и онези, които казват, че вярата спасява без дела: защото ако няма дела, 
то вярата се оказва мъртва; а ако е мъртва, тогава е и неистинска, защото 
Христос, истината и животът са в истинската вяра; а щом не е истинска, зна-
чи е лъжлива, т.е. само едно външно знание. А може ли лъжата да спасява? Ако 

2	 Става	дума	за	благоразумния	разбойник	(Лука	23:40-43)	–	Б.	пр.	
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пък е истинска, значи е жива, т.е. вършеща дела, а щом върши дела, то какви 
други дела са потребни?  Боговдъхновеният апостол казва: „Покажи ми чрез де-
лата си вярата, с която се хвалиш, както и аз показвам вярата си чрез делата 
си”. Признава ли той две вери? Не, но изобличава неразумната хвалба. „Ти вярваш 
в Бога, но и бесовете вярват”. Признава ли той вяра у бесовете? Не, но уличава 
лъжата, която се хвали с нещо, което и бесовете притежават. „Както тялото 
без душа е мъртво, тъй и вярата без дела”. Сравнява ли вярата с тялото, а 
делата с духа? Не, защото такова уподобяване щеше да е невярно, но смисълът 
на думите му е ясен. Както бездушното тяло не е вече човек и не може да се 
нарича човек, а само труп, тъй и вярата, която не върши дела, не може да се 
нарича истинска вяра, а само лъжлива, т.е. външно, безплодно знание, достъпно 
дори и за бесовете. Каквото е писано просто, трябва просто и да се разбира. 
Затова онези, които се основават върху апостол Иаков, за да докажат, че има 
мъртва вяра и жива вяра, че има уж две вери, не проумяват смисъла на апостол-
ските думи, защото не в тяхна полза, а срещу тях свидетелства апостолът. По 
същия начин, когато великият апостол на езичниците казва: „Каква полза, ако 
няма любов, дори и от вяра, която планини премества?”, той не твърди, че може 
да има такава вяра без любов, но като я предполага хипотетично, я обявява за 
безполезна. Не с дух на мирска мъдрост, която спори за думи, трябва да се чете 
Писанието, а с дух на мъдрост Божия и духовна простота. Определяйки вярата, 
апостолът казва: „Тя е показване на това, което не виждаме, и утвърждаване на 
това, на което се надяваме” (не само на това, което очакваме или знаем, че ще 
бъде); а щом се надяваме, значи го желаем; а щом го желаем, значи го обичаме; 
защото не можеш да желаеш това, което не обичаш. Надяват ли се и бесовете? 
– Затова вярата е една, и когато питаме: „Може ли истинската вяра да спа-
сява без дела?“, ние задаваме неразумен въпрос, или по-точно нищо не питаме; 
защото истинската вяра е живата вяра, вършеща дела: тя е вяра в Христа и 
Христос във вярата. 

Онези, които са приели като истинска вяра мъртвата вяра, т.е. лъжливата 
вяра или външното знание, са стигнали в заблудата си дотам, че без сами да 
го разберат, са направили от мъртвата вяра осмо тайнство. Църквата прите-
жава вяра, но нейната вяра е жива, защото тя притежава и святост. Когато 
твърдим със сигурност, че даден човек или дори епископ притежава вяра, какво 
можем да кажем? Притежава ли той и святост? Не, защото има славата на 
престъпник и развратник. Но вярата в него пребъдва, макар и да е грешник. И 
тъй, вярата у него е осмо тайнство, защото всяко тайнство е действие на 
Църквата в дадено лице, макар и недостойно. И каква вяра пребъдва в него чрез 
това тайнство? Жива? Не, защото той е престъпник. Той има мъртва вяра, т.е. 
външно знание, достъпно дори и за бесовете. И това ли ще е осмото тайнство? 
Тъй отстъплението от истината само се наказва. 

Трябва да знаем, че спасява не вярата, не надеждата и не любовта (защото 
ще те спаси ли вярата в разума или надеждата на света, или любовта към 
плътта?), а обектът на вярата. Вярваш ли в Христа – чрез Христа ще се спа-
сиш във вярата; вярваш ли в Църквата – чрез Църквата ще се спасиш; вярваш 
ли в Христовите тайнства – чрез тях ще се спасиш: защото Христос Бог наш 
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е в Църквата и в тайнствата. Старозаветната Църква добиваше спасение 
чрез вярата в бъдещия Изкупител. Авраам се спаси чрез същия Христос, както 
и ние. Той имаше Христа в упованието си, а ние – в радостта на познаването 
Му. Затова желаещият да се кръсти се кръщава в желанието си; приелият пък 
кръщение го има в радостта на притежаването му. И двамата се спасяват чрез 
еднаквата вяра в кръщението. Но ще кажеш: „Ако вярата в кръщението спасява, 
тогава за какво да се кръщаваме?”. Е, щом не приемаш кръщението, тогава как-
во желаеш? Очевидно е, че вярата на онзи, който желае да се кръсти, трябва да 
се изпълни в приемането на самото кръщение – в своята радост. Затова и Кор-
нилиевият дом прие Духа Светаго, без да е приел още кръщение, и всеки от него 
се изпълни със същия Дух подир кръщението си. Защото Бог може да прослави 
тайнството Кръщение още преди то да бъде извършено, точно както и след 
това. Тъй изчезва разликата между opus operans и opus operatum3. Знаем, че мно-
зина не кръщаваха младенците и мнозина не ги допускаха до причастяване със 
Св. Тайни, мнозина не ги и миропомазваха; но друго е разбирането на светата 
Църква, кръщаваща и миропомазваща и допускаща младенците до причастие. Не 
затова го е наредила тя, защото осъжда некръстените младенци, чиито ангели 
винаги виждат Божието лице, но го е наредила поради духа на любовта, който 
живее в нея, за да бъде първата мисъл на младенеца, който ще става разумен 
човек, не само желание за тайнството, но и радост от полученото тайнство. И 
познаваш ли ти радостта на младенеца, който, както изглежда, не е станал още 
разумен човек? Не се ли възрадва за Христа нероденият още пророк? А кръще-
нието, миропомазването и причастяването със светите Дарове бяха отнети 
на младенците от онези, които, като наследиха сляпата мъдрост на сляпото 
езичество, не проумяха величието на Божиите тайнства, искаха причина и полза 
от него и подчинявайки учението на Църквата на схоластични тълкувания, не 
желаят дори и да се молят, ако не виждат в молитвата пряка цел и полза. Но 
нашият закон не е законът на роба или наемника, който се труди за заплащане, 
а законът на осиновяването и свободната любов.

Знаем, че когато пада някой от нас, пада сам, но никой не се спасява сам. А този, 
който се спасява, го прави в Църквата като неин член и в единство с другите 
 членове. Щом някой вярва, той е в общението на Вярата, щом обича, е в об-
щението на Любовта, щом се моли, е в общението на Молитвата. Затова никой 
не може да се надява на своята молитва и всеки, който се моли, моли цялата 
Църква да се застъпи за него не тъй, сякаш се съмнява в застъпничеството на 
едничкия ходатай Христос, но с увереността, че цялата Църква се моли винаги 
за своите членове. Молят се за нас всички ангели и апостоли, и мъченици, и 
праотци, и по-горната от всички Майка на нашия Господ, и това свято единение 
е истинският живот на Църквата. Но ако Църквата, видима и невидима, се моли 
непрестанно, защо да просим тогава нейните молитви? Не просим ли милост от 
Бога и Христа, въпреки че милостта Му предхожда нашата молитва? Тъкмо за-
това и просим молитви от Църквата, защото знаем, че тя дава и на този, който 
не проси, помощта на своето застъпничество, а на просещия дава неизмеримо 

3	 Извършващо	се	и	извършено	тайнство	(лат.)	–	термини	от	католическата	теология.	По-долу	авторът	осъжда	
практиката	на	католиците,	които	не	миропомазват	децата	и	не	им	дават	причастие	до	навършване	на	опреде-
лена	възраст	–	Б.	пр.
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повече, отколкото той иска: защото в нея е пълнотата на Божия дух. По същия 
начин и прославяме всички, които Господ е прославил и прославя, защото как ще 
кажем, че Христос живее в нас, ако не се уподобим на Христа? Затуй прославяме 
светците и ангелите, и пророците, но повече от всички пречистата Майка на 
Иисуса Христа. Не като Я признаваме за безгрешна по рождение или съвършена 
(защото безгрешен и съвършен е само Христос), но като помним, че Нейното 
непостижимо превъзходство над цялото Божие творение е засвидетелствано 
от ангела и Елисавета и най-вече от Самия Спасител, Който нареди на своя 
велик апостол и тайновидец Йоан да служи и да  се покорява като син. 

Както всеки от нас иска молитви от всички, тъй и сам той дължи молитви на 
всички, на живите, мъртвите и дори на неродените; защото, молейки се светът 
да приеме Божия разум (както се молим заедно с цялата Църква), ние се молим 
не само за сегашните поколения, но и за онези, които Бог тепърва ще извика 
към живот. Молим се за живите, да бъде в тях благодатта на Господа, и за по-
чиналите, да бъдат удостоени да видят Бога. Не знаем нищо за някакво средно 
състояние на душите, неприети в царството Божие и неосъдени да се мъчат, 
защото за това състояние не сме получили учение от апостолите или от Хрис-
та; не признаваме чистилището, т.е. очистването на душите със страдания, 
от които можеш да се откупиш с дела, свои или чужди; защото Църквата не 
познава спасение, което да се придобива с други външни средства или страдания 
освен с Христовите, нито търговия с Бога, при която хората да се откупуват 
от страданието с добри дела. 

Цялото това езичество остава при наследниците на езическата мъдрост, при 
хората, гордеещи се със своето място и име, и област, въвели осмо тайнство 
и мъртва вяра. Ние пък се молим в духа на Любовта, знаейки, че никой няма 
да се спаси другояче освен чрез молитвата на цялата Църква, в която живее 
Христос, знаейки и уповавайки се, че докато не е дошъл краят на времето, 
всички членове на Църквата, живи и починали, се усъвършенстват непрестанно 
чрез взаимната си молитва. Много по-горе от нас са светците, прославени от 
Бога; а най-горе от всички е Църквата, включваща в себе си всички светци и 
молеща се за всички, както се вижда от боговдъхновената Литургия. В молит-
вата  се чува и нашата молитва, колкото и недостойни сме да се наричаме 
синове на Църквата. Когато се покланяме и славим светците, ние молим Бога 
да ги прослави, ние не падаме под обвинението в гордост, защото сме получили 
позволението да наричаме Бога Отец, а също и позволението да се молим: „Да 
се свети Твоето име, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля”. И ако 
ни е позволено да молим Бога да прослави Своето име и да извърши Своята 
воля: кой тогава ще ни забрани да Го молим да прослави Своите светци и да 
даде покой на Своите избраници? За неизбраните не се молим, както и Хри-
стос се е молел не за целия свят, а само за онези, които Господ Му е дал. Не 
казвай: „Каква молитва ще отделя за живия и за починалия, щом молитвата ми 
е недостатъчна за самия мен?”. Защото след като не умееш да се молиш, за 
какво ти е да се молиш и за самия теб? Моли се в теб духът на Любовта. 
Също така не казвай: „За какво е молитвата ми на другия, щом самият той 
се моли и за него ходатайства Самият Христос?”. Когато се молиш, в теб 
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се моли духът на Любовта. Не казвай: „Божият съд вече не може да се про-
мени”, защото и самата ти молитва е част от пътищата Божии и Бог я е 
предвидил. Ако си член на Църквата, молитвата ти е необходима за всичките 
 членове. Ако ръката каже, че не  трябва кръвта на отаналото тяло и не 
му даде кръвта си, тя ще изсъхне. Тъй и ти си необходим на Църквата, дока-
то си в нея; а ако се отказваш от общение, тогава сам ще погинеш и няма 
да си вече член на Църквата. Църквата се моли за всички и всички заедно се 
молим за всички, но молитвата ни трябва да е истинска и да е истински израз 
на Любовта, а не словесен ритуал. Въпреки че не успяваме да обичаме всички, 
ние се молим за всички, които обичаме, и молитвата ни е нелицемерна; а мо-
лим Бога и да можем да обичаме всички и да се молим нелицемерно за всички. 
Кръвта на Църквата е взаимната молитва и диханието  е славословенето 
на Бога. Молим се в духа на Любовта, а не на ползата, в духа на синовната 
свобода, а не на наемническия закон, който иска заплащане. Всеки, който пита: 
„Каква полза имам от молитвата?”, признава сам себе си за роб. А над всичко 
са Любовта и Единението. Любовта пък се изразява по много начини: с дела, 
молитва и духовна песен. Църквата благославя всички тези изяви на Любов-
та. Ако не можеш да изразиш своята любов към Бога с думи, а я изразяваш с 
видимо изображение, т.е. с икона, ще те осъди ли Църквата за това? Не, но 
ще осъди онзи, който те осъжда, защото той осъжда твоята любов. Знаем, че 
без икона можеш да се спасиш и са се спасявали хората, и ако твоята любов 
не изисква икона, ще се спасиш и без икона. Осъждайки любовта на брата, ти 
осъждаш самия себе си. Ако ти, бидейки християнин, не можеш да слушаш без 
благоговение духовната песен, създадена от твоя брат, как можеш тогава да 
гледаш без благоговение иконата, създадена от неговата любов, а не само от 
художественото му майсторство? Сам Господ, познаващ тайните на сърцето, 
е благоволявал не един път да прослави нечия молитва или псалм; ще Му забра-
ниш ли да прослави иконата или гробовете на светците? Ще кажеш: „Старият 
завет забрани изобразяването на Бога”, но след като разбираш по-добре от 
Светата Църква нейните думи (т.е. Писанията), не разбираш ли, че не изобра-
зяването на Бога е забранил Старият завет (защото е позволил и херувимите, 
и медната змия, и писането на Божието име), а е забранил на човека да си 
създава Бог, подобен на който и да било предмет, земен или небесен, видим или 
дори само въображаем. 

Ако рисуваш икона като напомняне за невидимия и невъобразим Бог, ти не си 
създаваш кумир. Но ако си въобразяваш, че Той прилича на твоето изображение, 
тогава си правиш кумир – такъв е смисълът на старозаветната забрана. А 
иконата (рисуваното с бои изображение Божие) или изображението на Неговите 
светии, създадено от любовта, не се забранява от духа на истината. Не казвай: 
„Християните ще минат към идолопоклонство”, защото Христовият дух, който 
пази Църквата, е по-мъдър от твоята пресметлива мъдрост. – Затуй можеш и 
без икона да се спасиш, но не трябва да отхвърляш иконите. 

Църквата приема всеки обред, който изразява духовния стремеж към Бога, точ-
но както приема молитвата и иконата, но над всички обреди тя слага светата 
Литургия, в която се изразява цялата пълнота на нейното учение – изразява се 
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не чрез някакви условни знаци или символи, а чрез словото на живота и истина-
та, вдъхновено свише. Само този, който разбира Литургията, разбира Църква-
та. А над всичко е единението на светостта и любовта.

10. Спасението

Изповядвайки, че очаква възкресението на мъртвите и окончателния съд над 
цялото човечество, светата Църква учи, че осъществяването в пълнота на 
всичките  членове ще се извърши заедно със собственото  осъществяване 
и че бъдещият живот принадлежи не само на духа, но и на възкресеното тяло, 
защото само Бог е изцяло безтелесен дух. Затова тя отхвърля гордостта на 
онези, които презират тялото, в което възкръсна Христос. Това тяло няма да е 
плътско тяло, а ще е подобно на телесността на ангелите, както и Сам Хрис-
тос обеща, че ще станем подобни на ангелите. 

По време на последния съд ще се яви в пълнота нашето оправдание в Христа, 
не само освещаването ни, но и оправданието: защото никой не се е осветил и 
не се освещава напълно, но ни трябва и оправдание. Христос твори всяко добро 
в нас, било във вярата, било в надеждата или любовта; ние пък само се поко-
ряваме на Неговото действие, но никой не се покорява изцяло. Затуй е нужно 
още и оправдание чрез Христовите страдания и кръв. Та кой още би могъл да 
говори за заслугата на собствените си дела или за натрупани от него заслуги 
и молитви? Само онзи, който живее все още под закона на робството. Всичко 
добро върши в нас Христос, а самите ние никога няма да се покорим напълно 
– никой, дори и светците, както е казал Самият Спасител. Всичко върши благо-
датта, а благодатта се дава даром и се дава на всички, за да не може никой 
да роптае, но не еднакво на всички, не по предопределение, а по предузнаване, 
както казва апостолът. По-малкият талант пък е даден на онзи, за когото Го-
спод е предвидил, че ще бъде нехаен, та отхвърлянето на по-големия дар да не 
му послужи за по-голямо осъждане. И ние самите не увеличаваме дадените ни 
богатства, а ги даваме на банкерите, за да няма и тук наша заслуга, а само за 
да не се противим на увеличаващата се благодат. Тъй изчезва разликата между 
„достатъчната и действащата” благодат. Всичко се върши от благодатта. 
Ако се покоряваш, в теб се осъществява Господ и осъществява теб; но не се 
гордей със своето покорство, защото и покорството ти е от благодатта. Ние 
обаче никога не се покоряваме изцяло и затова просим не само освещаване, но 
и оправдание. 

Всичко ще се извърши окончателно по време на всеобщия съд и Божият дух, т.е.  
духът на вярата, надеждата и любовта ще се прояви в цялата си пълнота и 
всеки дар ще стигне до пълното си съвършенство: а над всичко ще бъде любов-
та. Не трябва обаче да мислим, че Божиите дарове – вярата и надеждата – ще 
изчезнат (защото те са неотделими от любовта), но само че едната любов ще 
запази своето име, а вярата, стигнала до съвършенство, ще бъде вече пълно, 
вътрешно виждане и знание; надеждата пък ще бъде радост, защото ние и тук, 
на земята, знаем, че колкото по-силна е тя, толкова е по-радостна.
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11. Единството на православието

По воля Божия светата Църква и след отпадането на многото разколи и на Рим-
ската патриаршия се е запазила в източните си епархии и гръцките патриар-
шии и само онези общини могат да се смятат наистина за християнски, които 
запазват единството с източните патриаршии или встъпват в това единство. 
Защото както Бог е един, така и Църквата е една и няма разделение в нея. 

Затуй Църквата се нарича православна, източна или елино-руска4. Но всички тези 
имена са временни. Не трябва да обвиняваме Църквата в гордост, когато тя 
нарича себе си православна, защото тя нарича себе си и свята. Когато изчез-
нат лъжливите учения, излишно ще стане и името „православие”, защото няма 
да има лъжливо християнство. Когато Църквата се разпространи по земята и 
цялата пълнота на народите влезе в нея, тогава ще изчезнат и всички местни 
имена, защото Църквата не се отъждествява с никоя местност: тя нарича себе 
си Една, Света, Съборна и Апостолска, знаейки, че  принадлежи целият свят и 
че никоя местност не притежава някакво предимство, но само временно служи 
за прославата на Божието име според Неговата неизповедима воля. 

Превод: Андрей Романов

4	 Термин,	използван	в	Русия	по	времето	на	Хомяков	–	Б.	пр.
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ПраВослаВието В Южна корея

Разговор на Момчил Методиев с отец Даниел На

Южна Корея е считана за единствената държава в Източна Азия, където 
християнските мисии се развиват успешно. Каква е историята на правос-
лавието в Корея и какво е състоянието на Православната църква в момен-
та?

Православието се появява в Корея в началото на ХХ век, когато пристигат 
първите мисионери от Русия. До 1949 г. обаче църквата преживява доста труд-
ности вследствие на политическите събития в страната – отначало Руско-
японската война (1904–1905 г.), последвана от японската колонизация от 1910 до 
1945 г. Особено през периода на японското колониално господство християните 
преживяват трудни времена, тъй като са били обект на постоянен контрол и 
наблюдение. Нашата църква е била практически забранена, тъй като на правос-
лавните се гледало с подозрение поради опасенията, че поддържат връзки с Ру-
сия. От 1924 до 1949 г. в Корея работят мисионери, изпратени от Московската 
патриаршия, но поради политическата ситуация те не са успели да постигнат 
много. Проблемите, макар и от друго естество, продължават и след 1945 г., осо-
бено по време на гражданската война от 1950 до 1953 г. По време на войната 
православните войници и особено гърците, включени в състава на войските на 
ООН, оказват подкрепа на малката православна община. След това Вселенската 
патриаршия изпраща един свещеник от Япония, който остава единственият 
православен свещеник в Корея до 1975.

Свещеник Даниел На Чанг-кю е роден в Сеул през 1947 г. 
в православно семейство. През 1980 г. завършва Богос-
ловския институт на Гръцкия православен архидиоцез в 
Америка в Бостън. Същата година е ръкоположен за све-
щеник в църквата „Св. Николай” в Сеул и подпомага миси-
онерската дейност на архимандрит Сотириос Трамбас (в 
момента митрополит на Корея), благодарение на която 
в Корея са създадени нови четири енории. През 1989 г. е 
назначен за предстоятел на църквата „Св. Павел” в Ин-
чон, който е четвъртият по големина южнокорейски град, 
с население от около 2,5 млн. души. В момента отец На е 
също така представител на Православната църква в На-
ционалния съвет на църквите в Корея и представител за 
Азия на световната организация на православната мла-
деж „Синдесмос”.

Разговорът с отец Даниел На в църквата „Св. Павел” в 
Инчон беше организиран с помощта на българското по-
солство в Сеул.
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От края на Корейската война до 1975 г. трудно може да се говори за същест-
вена активност на Православната църква. От края на 70-те години в Корея 
започват да идват нови мисионери, изпратени от Вселенската патриаршия, 
между които съм и аз. След като през 1980 г. завърших Богословския институт 
„Св. Кръст” в Бостън, бях ръкоположен за свещеник в църквата „Св. Николай” в 
Сеул и до 1989 г. бях единственият православен свещеник в Корея. След 1989 г. 
започнахме активна мисионерска дейност, включително и основаването на нови 
енории в градовете Кьонгджу, Пусан, Инчон. В момента сме общо 9 свещеници, 
от които един грък, а другите сме корейци. Църквата ни е официално призната 
от правителството на страната и като такава участва в Националния съвет 
на църквите в Корея. В момента общият брой на православните наброява около 
3000 души, обединени в 7 енории, 1 манастир и 6 параклиса. 

През 1955 г. нашата църква прие юрисдикцията на Вселенския патриарх, тъй 
като по това време контактите с Московската патриаршия бяха прекъсна-
ти. Решението е взето, след като в продължение на десетилетия вярващите 
правос лавни в Корея фактически не се подчиняваха на ничия юрисдикция, а зна-
ете, че никоя община не може да оцелее, без да има епископ. Отначало бяхме 
под юрисдикцията на архиепископа за Северна и Южна Америка, назначен и за 
Екзарх на Корея, а през 2004 г. Вселенската патриаршия ръкоположи и първия 
митрополит на Корея. 

В момента и финансирането на църквата е значително по-добро, отколкото през 
60-те години, които бяха бедни години както за държавата, така и за Църква-
та. Сега времената са значително по-добри, като голяма част от енориите 
се издържат сами, а известна финансова и материална помощ получаваме и от 
Вселенската патриаршия. 

Какви според вас са причините за успеха на християнството в Корея? 

Една от съществените причини е, че в Корея имаме силно развита традиция 
на уважение към предците. Пример за това съм и аз – моите родители са били 
възпитани в православието и аз се отнасям с уважение към семейната тради-
ция. Така че това се явява важна причина – децата често следват и изповядват 
същата вяра, която и техните родители, и това е начинът, по който аз гледам 
на нашата вяра и на моето задължение да пазя тази вяра. 

На второ място – специално за растежа на православието и за изповядването 
на правилната традиция е много важно да имаш добър епископ. За съхраняване-
то и развитието на нашата църква най-важно е да пазим вярата и истината, 
да предаваме вярно Христовото учение, без да пропускаме или променяме нещо. 
В моето служение и мисионерска дейност се стремя да избягвам и сложното 
представяне на вярата, тъй като намирам простотата за голяма добродетел. 

Каква е вашата лична история, какво ви накара да станете православен 
свещеник? И в по-широк смисъл – как Църквата привлича нови последователи 
в една чужда на християнството среда, в която разликите между православие 
и католицизъм например не са така самоочевидни, както в традиционните 
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християнски държави?

Аз самият произхождам от православно семейство. Единият от дядовците ми е 
бил във Владивосток, където е изучавал руски език, а след това е работил към 
руското посолство в Сеул. Друг от моите прадеди е сред първите корейци, при-
ели православието. Аз самият имам двама синове, които също са православни 
християни вече пето поколение. В началото на 70-те години един от мисионе-
рите тук ми предложи и аз се съгласих да отида да уча в САЩ, след което се 
върнах като свещеник в Корея. 

Но има и доста новопривлечени членове на църквата. Например църквата „Св. 
Павел” в Инчон е основана през 1983 г. от моите сътрудници Апостолос и Ан-
дрей, които я създават с помощта на приятели и състуденти.

Увеличаването на броя на вярващите православни християни е наша мисия и за-
дължение, което се опитваме да изпълняваме, но за разлика от други деномина-
ции в Корея, ние не сме агресивни в привличането на нови членове. Винаги изтък-
ваме няколко неща, които ни отличават от другите църкви и които считаме за 
наше предимство – непрекъснатото апостолско приемство, централното място 
на епископа в живота на църквата и верността ни към решенията на Вселенски-
те събори. Различията с другите църкви също могат да бъдат предимство, тъй 
като ни дават възможност да представим историческите причини за тяхната 
поява. Когато обяснявам тези разлики, аз имам възможност да кажа, че това е 
истинската Църква и да наблюдавам как те реагират на нашата вяра.

Първото впечатление на незапознатите хора, разбира се, е от външния ми вид – 
те виждат расото и брадата ми, начина, по който правим кръстния знак. А след 
като вече имат информация за основните неща, те вече могат да различават 
православието от католицизма. Чрез медиите и различни публикации се стре-
мим да информираме за традицията на нашата Църква, както и за традициите 
на нашата община. Нямаме трудности да обясним разликите между нашата вяра 
и вярата на другите християнски деноминации, така че хората знаят, че ние сме 
православни, а не католици. 

Редица изследователи подчертават, че християнизацията на Корея поне за 
момента си остава повърхностен феномен. Имам предвид, че доста хора се 
определят като християни, ходят на църква всяка неделя, но когато имат 
важни проблеми, се обръщат за съвет към шамани и предсказатели. Прие-
мате ли едно такова твърдение и как се борите с подобни суеверия?

Намирам това мнение за основателно. Действително, когато имат проблем, 
много хора се обръщат за съвет към шамана, а когато бизнесът не върви, 
мнозина отиват при предсказатели. Ние сме наясно, че тази традиция е силно 
вкоренена в корейското общество. Но се опитваме да обясняваме, че това нито 
ще допринесе за постигането на бърз успех, нито ще помогне на тяхното ду-
ховно здраве. 

Широкото разпространение на тези практики е и причината да сме много вни-



2008 / брой 6 (29)

57

мателни за нашата вяра. На първо място, стремим се стриктно да следваме 
нашата литургична традиция и внимателно и коректно да обясняваме нашата 
позиция към тези суеверия, като се придържаме към нашия молитвеник. Когато 
става дума за тези суеверия, се опитваме да избягваме нашия ежедневен език и 
да цитираме мислите на светите отци по този въпрос. 

Това е и една от причините, поради които не постигаме бърз успех. По никакъв 
начин не търсим интеграцията на някакви суеверни или шаманистки традиции, 
което доста затруднява нашата мисионерска работа. За разлика от католици-
те или протестантите, чиято целенасочена модернизация включва и възпри-
емането на такива практики. Ние не можем да се модернизираме по този начин, 
защото това би означавало да изменим на нашата догма и учение.

По принцип сме много чувствителни към всякаква външна традиция, която може 
да повлияе на нашата вяра. Например младежите, включително от нашата църк-
ва, много харесват попмузиката. Ние не ги спираме да слушат тази попмузика, 
но ги съветваме да бъдат внимателни към нейното съдържание и светогледа, 
който тя носи. Разбира се, всеки е свободен да слуша каквато иска музика, но 
трябва да е внимателен към нейното съдържание. „Модернизацията”, която си 
позволихме, е, че разрешихме организирането на концерти, включително и на 
попмузика, пред нашата църква. Но категорично не приемаме интеграцията на 
някакви шаманистики ритуали.

В Корея много успешно си проправят път различни представители на пет-
десятното и харизматичното движение. В България това е относително 
нов проблем, но въпреки отрицателното обществено мнение към тях те 
набират последователи у нас. Какво според вас трябва да е отношението 
към тези групи? 

С тях е много трудно да се работи. Последователите на харизматичното дви-
жение ни приемат по-скоро като чужденци. Много е трудно да се приближиш 
към тях и да влезеш в разговор с тях, тъй като са много затворени и не искат 
да си общуват с нашата църква. Нашата църква членува в Националния съвет 
на църквите в Корея, където са представени и редица петдесетни църкви, но 
не мога да кажа, че гледат на нас сериозно. Смятам, че това е единственият 
начин, по който те могат да просъществуват и да оцелеят. Така че ние не сме 
имали шанса да водим активен диалог с тях. Единственият начин да им проти-
востоим е да показваме чрез личния си пример разграничението между правил-
ната и неправилната църква. А и когато някой ме пита какво ми е мнението за 
тях, винаги се опитвам да предпазя от тях човека, който ме пита. 

От вашата биография разбрах, че сте пътували в Северна Корея с цел уста-
новяване на контакт с местните православни християни. Какво е вашето 
впечатление и мнение за православието в Северна Корея?

Северна Корея е много затворена държава, която се притеснява да не бъде 
контролирана от някого. Това се отнася и за водачите на тяхната православ-



58

Петдесетница

на общност, с които нашата делегация се срещна. Колкото и малко членове 
да има Църквата там, нейните ръководители също се опасяват да не бъдат 
контролирани от някого. Затова и при срещите си с тях се стремяхме да при-
емем тяхната гледна точка и да се отнасяме с уважение към тяхното мнение. 
Нашата делегация отиде там по тяхна покана и просто представихме нашата 
дейност, без да сме им казвали, че принадлежат към нашата църква. Надявам 
се да разбраха, че като всяка община и те трябва да имат епископ, на когото 
да се подчиняват. Надявам се в бъдеще, при обединението на Корея, да се обе-
динят и двете православни църкви. Като цяло съм оптимист за развитието на 
Православната църква в Северна Корея, която наскоро получи официално призна-
ние от местните власти, поддържа контакти с Московската патриаршия и за 
нея полага грижи митрополит Кирил Смоленски, с когото ние също сме в добри 
отношения. 

Това ме кара да ви задам въпроса за международните контакти на вашата 
църква. Вие сте добре запознат с конфликтите между Вселенската и Мос-
ковската патриаршия и с искането на Константинопол да му бъде признато 
правото на юрисдикция извън традиционните православни държави. Какво е 
вашето мнение за този конфликт и къде стои вашата църква в него? 

По принцип се стремим да поддържаме широки международни контакти и тук 
бих искал да изразя надежда за по-активно сътрудничество и с Българската 
православна църква. 

По въпроса за конфликтите между Московската и Вселенската патриаршия мога 
да кажа само това, което винаги отговарям на този въпрос – това не е моя 
работа. Тези решения се взимат от висшата йерархия и аз не мога да ги про-
меня. Но корейската гледна точка към тези въпроси е много специфична, което 
е и причината да съм оптимист по този въпрос. Ние признаваме Московската 
патриаршия за наша църква – майка, но поради налагането на комунизма там 
нямахме възможност да продължим  общуването с нея и трябваше да потърсим 
някаква друга подкрепа, за да можем да растем. Тази подкрепа получихме от 
Вселенската патриаршия. Но в момента ние поддържаме тесни контакти както 
с Москва, така и с Вселенската патриаршия. Московската патриаршия също ни 
оказва подкрепа – миналата година тя изпрати специален свещеник, който да 
полага грижи за славянското население в Корея. Той е второ поколение кореец и 
е живял на остров Сахалин. 

Всичко това ме кара да бъда оптимист за отношенията между двете патри-
аршии. Вярвам в перспективата за сътрудничество, тъй като ние имаме една 
вяра, а и сме изправени пред много важна обща мисионерска работа както по 
отношение на ислямския свят, така и към Китай. По тази причина не трябва да 
поставяме акцента върху юрисдикцията, към която принадлежим. Нашата цел 
е да преодоляваме тези противоречия и да изпълняваме своите задължения и 
мисия.
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Проф. Джеймс Х. Грейсън (James H. Grayson) е ан-
трополог и методистки пастор. От 1971 до 1987 г. 
е мисионер в Корейската методистка църква. Пуб-
ликувал е редица изследвания, посветени на религи-
озните традиции в Корея, най-важното от които е 
книгата му Корея. Религиозна история (Korea. A Re-
ligious History. 1989; 2002). В момента е директор на 
Центъра по кореистика в Колежа за източноазиат-
ски изследвания в Университета в Шефийлд, Англия.

Джеймс Х. Грейсън 

религиоЗните традиЦии на 

корея: аналитиЧен Преглед

Резултатите от преброяването на населението на Южна Корея през 2005 г. 
сочат, че почти една четвърт от населението над 15-годишна възраст (24,7%) 
заявява своята принадлежност към будизма, 17,8% се определят като членове на 
различни деноминации на протестантското християнство, 11,1% като католи-
ци, а 44,9% заявяват, че не се чувстват обвързани с никоя религия.

Резултатите от преброяването дават основание за два основни извода. На пър-
во място, по-малко от половината от населението на Южна Корея на възраст 
над 15 години не се чувства обвързано с някоя религия, и второ – останалата 
половина от населението се разпределя почти по равно между две основни рели-
гиозни традиции – християнството и будизма, от които и двете са привнесени 
в Корея. Едната от тези две религиозни традиции – християнството, въобще не 
е присъствала в Корея преди двеста години, а в момента с него са идентифи-
цират около 30% от хората, които заявяват някаква религиозна принадлежност. 
Това е признак за сериозна промяна в религиозните нагласи на корейското насе-
ление за един сравнително кратък исторически период. 

Как трябва да се тълкува заявлението за липса на конкретна религиозна иден-
тичност? Дали тази цифра съответства на броя на атеистите и агностици-
те? Това не е така, защото по-голямата част от хората, които не се чувстват 
обвързани с конкретна религия, същевременно взимат участие в традиционни-
те (народни) религиозни ритуали. Те обаче не се определят като свързани с 
конкретна религия, защото възприемат „религията” като видима структура с 
институционализирана практика, каквито са будистките школи или различните 
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християнски деноминации. Фактът, че народните религиозни практики не се 
идентифицират като „религия”, вероятно е наследство от традиционния конфу-
циански възглед, който определя като вредни будистките и шамански практики.

Сравнение със статистиката за религиозната принадлежност на хората в Япо-
ния показва значителни разлики в концепцията за религиозност в двете страни. 
Според японския статистически годишник за 2004 г. 16,7% от населението на 
страната членува в някоя законно регистрирана религиозна деноминация в срав-
нение с 53,1% от цялото корейско население според преброяването от 2005 г. 
Преди 1985 г., когато корейското правителство обобщаваше данните на рели-
гиозните организации, официално регистрираните членове на конкретни рели-
гиозни организации съставляваха малка част от цялото население. Разликата 
се състои в това, че докато в Корея религиозната принадлежност означава 
членство и принадлежност изключително към една конкретна религиозна група, 
в Япония съществува практиката за едновременно членство в няколко организа-
ции. Това обаче не означава, че корейците, които се определят като християни 
или будисти, не изпитват влиянието на конфуцианските идеи, нито пък че същи-
те тези хора не взимат участие в някои „народни” обичаи и религиозни практи-
ки; това означава само, че индивидуалната религиозна идентичност в Корея е 
ясно определена и разграничена от другите религии. 

Сравнението между преброяванията, проведени през 1985 г., 1995 г. и 2005 г., по-
казва някои интересни тенденции. На първо място, макар абсолютният брой на 
будистите и протестантите да нараства след 1985 г., към 2005 г. вече се за-
белязва намаляване на техния относителен дял като част от цялото население. 
През същия период се забелязва съществено увеличение сред последователите 
на католицизма, които нарастват повече от два пъти за период от двадесет 
години. По тази причина въпреки спада в относителния процент на протестан-
тите се забелязва нарастване на общия брой на всички християни от 21,1% през 
1985 г. на 28,9% през 2005 г.

В същото време се наблюдава съществено намаляване на хората, които се 
идентифицират като „нерелигиозни” – от малко над половината (52,9%) от на-
селението през 1985 г. на малко под половината (44,9%) през 2005 г. Изводът от 
тази статистика е, че през последните двадесет години темпът на нараства-
не на будистите и протестантите се е забавил, но той е останал динамичен 
при католиците. Ръстът на абсолютния брой на християните се дължи основно 
на привличането на хора, до този момент определящи се като „нерелигиозни”, 
поради което може да се говори за нарастване на броя на хората, които през 
последните двадесет години са започнали да се идентифицират с конкретна 
институционализирана религия.  

Дали статистиката казва всичко?

Очевидно е, че статистиката не може и не казва цялата истина за религиозна-
та култура на Корея. В Корея съществуват четири основни религиозни и фило-
софски традиции – първичната и местна религия на Корея (популярно и грешно 
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наричана шаманизъм), будизмът, конфуцианството и християнството.

Всяка една от тези религиозни или философски традиции е била доминираща 
в определен исторически период и тогава е оказвала решаващо влияние върху 
културното развитие на обществото. Във времето до пети век, което условно 
може да бъде наречено предбудистки период, първичната религия в Корея съ-
ществува самостоятелно. Вторият период, който продължава от пети до чети-
ринадесети век, е времето, в което културата на обществото е доминирана от 
будисткото изкуство, философия и религиозни възгледи. Епохата на династията 
Чосон (1392 – 1910 г.) отбелязва най-силния период на конфуцианството, когато 
се правят опити за изграждане на съвършеното конфуцианско общество и се 
провежда политика за изкореняване на будизма и другите „суеверия”. Послед-
ният век може да бъде определен като постконфуцианска епоха, в която хрис-
тиянството и особено протестантското християнство упражняват огромно 
влияние върху културата на страната и в крайна сметка дори допринасят за 
възраждането на будизма. 

Фактът, че всяка една от тези традиции е била доминираща през определен ис-
торически период, не означава, че другите са изчезвали. Всъщност различните 
традиции са се наслагвали и са оказвали взаимно влияние една на друга. 

И все пак, когато става дума за културно влияние, конфуцианството е традици-
ята, която е най-важна и която през най-дълъг исторически период е формирала 
социалната структура, индивидуалното поведение, етиката и най-разпростра-
нените ритуални практики. Тъй като в продължение на повече от петстотин 
години елитът на династията Чосон се е стремял да изгради съвършено кон-
фуцианско общество, корейската нация е най-силно повлияна от конфуцианския 
светоглед в сравнение с всички други страни в Източна Азия. И това е валидно 
независимо от факта, че във всички съвременни преброявания малцина се само-
определят като „конфуцианци”. Религиозна принадлежност и културна идентич-
ност не са едно и също нещо. Човек може да се определя като „християнин” и 
същевременно да има силно повлиян от конфуцианството светоглед. 

Четирите религиозни традиции 

Най-старата корейска религиозна традиция е популярно определяната като „ша-
манизъм” народна религия, която аз предпочитам да квалифицирам като първич-
ната религия, под което разбирам най-ранната и местна религиозна традиция. 
Характерна нейна особеност е присъствието на шамана като посредник между 
обикновените смъртни и света на духовете. По принцип в Корея шаманите са 
жени и са наричани муданг, макар да има и мъже шамани, наричани паксу. Корей-
ските шамани извършват ритуали (наричани кут), чиято основна цел е да леку-
ват болести, да предричат бъдещето и да придружават душата на мъртвите 
до отвъдното.

По време на ритуала шаманът изпада в транс, тъй като се счита, че е обла-
дан от дух, който контролира тялото му и говори чрез устата му. По време на 
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тези ритуали шаманите често носят дрехите на противоположния пол. Корейс-
ката народна религия не се изчерпва само с шаманските практики, макар и те 
да са нейната най-съществена отличителна черта. В селата се практикуват 
многобройни ритуали, посветени на основателите на селото, на духовете на 
предците, на различни божества – покровители или местни духове. По време на 
тези ритуали конкретен жител на селото е избиран да представлява цялата 
общност и да действа от нейно име, като изпълнява ритуала. Докато за шама-
ните се счита, че са станали такива под въздействието на конкретни духове 
и по този начин те формират една полупрофесионална каста, изпълнителите на 
селските ритуали само временно имат функцията на шаман.

Будизмът и конфуцианството се разпространяват в Корея след IV век, когато 
корейските кралства започват да изпитват силното влияние на китайската 
цивилизация. Тези две традиции съжителстват хармонично до втората половина 
на ХIV век. През периода на Кралство Шила (от първи век до 935 г.) подобно 
на Китай се наблюдава голямо разнообразие от философски школи, разцвет на 
изкуствата, изграждане на големи храмове, както и постоянни поклоннически 
пътувания на будистки монаси до родината на будизма в Индия. Будизмът дости-
га своя културен, артистичен и религиозен разцвет през периода на Кралство 
Корьо (918 – 1392 г.), символ на което е записването на целия будистки канон 
върху 80 000 дървени блокчета, извършено с подкрепата на кралското семейс-
тво.

Доста преди края на този период медитативният будизъм, наречен Сон (или Зен 
в Япония), се превръща в доминиращата форма на будизъм сред монасите, дока-
то сред обикновеното население най-голямо разпространение постига будист-
кото Учение за чистата земя, като това разделение остава валидно и до днес. 
Според Учението на чистата земя Буда Амитабха е покровител на чистата земя 
или на земята на радостта, където смъртните може да отидат, ако отправят 
искрена молитва към Буда.

След взимането на властта от династията Чосон (през 1392 г.) новосъздаде-
ната конфуцианска държава разрушава хармоничната връзка, съществувала до 
този момент с будизма, и започва да ограничава броя на монасите, монахините 
и храмовете, а от ХVI век да следва и политика за пълна забрана на будизма, 
който не успява да се съвземе от този удар до самия ХХ век.

Конфуцианството е философия за държавното управление и социалния ред, осно-
вана на доктрината за Петте принципа за идеални човешки взаимоотношения 
(о рьон). Най-важна от тях е почитта към предците (пио), която намира израз 
в благочестивото отношение към живите родители, както и към починалите 
предци. Този принцип е възприеман като норма за моралното култивиране на 
личността, а видимият знак на тази моралност е правилното извършване на 
религиозните ритуали в името на предците.

По отношение на държавното управление конфуцианството учи, че кралят тряб-
ва да управлява справедливо и в интерес на народа, както и да назначава своите 
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министри въз основа на техните качества. Конфуцианската идея за мерито-
крацията заляга в основата на традиционната феодална тъкан на корейското 
общество и още към VII век в Корея се е създала същата самостоятелна класа 
на учени бюрократи, характерна за Китай.

Конфуцианството традиционно разработва практическите проблеми, свързани 
с държавното управление и с морала на обществото и на отделната личност. 
Затова и до края на ХIV век то не си противоречи с будизма, на който се гледа 
като на метафизично учение и като на религия. В края на ХIV век династията 
Чосон възприема като държавна доктрина реформираната версия на конфуци-
анството, наречена неоконфуцианство, което съчетава класическото конфуци-
анско учение с метафизическа система, извлечена частично от даоистката и 
будистката философия.

Развитието на конфуцианската метафизика води до пряк сблъсък между конфу-
цианството и будизма. Радикални философи, които подпомагат установяването 
на новата държава, се опитват едновременно да наложат конфуцианския морал 
на всички равнища на обществото и да потиснат будизма и традиционните 
религиозни практики, на които гледат като на вредни и подкопаващи морала на 
обществото. По този начин конфуцианството се утвърждава в обществото и 
културата на Корея до степен, до която никога не успява да се наложи в Китай 
или Япония.

Но тъй като неоконфуцианството си остава рационално и в същността си 
материалистическо учение, впоследствие редица философи започват да си зада-
ват въпроса дали зад материалните сили все пак не стои и някаква лична, духов-
на сила. През втората половина на ХVIII век група млади конфуциански учени се 
запознава с някои книги, написани от йезуитски мисионери в Китай през ХVI век, 
а един от тях дори заминава за Китай да изучава християнството. Този млад 
човек приема кръщение и след завръщането си в Корея започва да евангелизира 
своето семейство и приятели, като така създава първата корейска християнска 
църква още преди пристигането на първите мисионери през 1830 г.

През ХIХ век католиците са подложени на жестоки гонения, а стотици от тях 
приемат мъченическа смърт, защото отказват да участват в ритуалите в чест 
на предците, определяни от конфуцианските учени като задължителен израз на 
синовно преклонение, докато от католиците те са възприемани като форма на 
идолопоклонство и на обожествяване на духове, които нямат нищо общо с Бог. 
Така през ХIХ век католицизмът се превръща в подземна църква на потиснати 
социални класи, на които предлага утеха в периоди на страдания.

Протестантското християнство се появява в Корея малко преди пристигането 
на първите мисионери през 1884 г. – тогава корейците, които четат първите 
преводи на Новия завет на корейски език, създават първите общини. Протес-
тантските мисии са организирани предимно от американски методисти и през-
витериани, а тяхната най-ранна цел е създаване на благотворителни институ-
ции като училища, болници и клиники.
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Бързото развитие на протестантството през първите петдесет години от 
неговото съществуване в Корея може да се обясни с това, че Корея страда 
от японски, а не от западен империализъм, както и с това, че мнозина поста-
вят знак за равенство между християнство и социален прогрес. До 1960 г. в 
корейските градове вече съществуват значимите протестантски общности 
и когато през 60-те години започва процесът на мащабна индустриализация и 
урбанизация, мигриращото в градовете селско население вижда в съществува-
щите църкви заместител на селската община, което частично може да обясни 
огромния ръст на протестантството през 70-те години на ХХ век. Католичес-
кият възход след 60-те години се дължи отчасти на новото отношение към 
другите църкви, възприето от Католическата църква след Втория ватикански 
събор, както и на възприемането на модела за евангелизация, разработен от 
вече добре установените протестантски църкви.

Будизмът също вижда в бързо растящите протестантски общини пример за 
подражание и започва да ползва сходни методи за привличане на привърженици. 
Това е валидно особено за формирането на групи от миряни към храмовете, ши-
рокото навлизане на музиката в ритуалите, възприемането на различни форми 
за религиозна пропаганда като разширяване на публикациите. Затова и значе-
нието на протестантското разрастване от втората половина на ХХ век се 
състои не само в увеличения брой на привлечени вярващи, но също така и във 
влиянието, което протестантството има като стимул и модел за подражание 
от страна на Католическата църква и будизма.

Превод: Момчил Методиев

Статията е публикувана в броя на вестник  
The Korea Herald на 28 август 2007 г.
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кръстният Път на ЧоВека

Измежду многото ритуали, характерни за Католическата църква през периода на 
Великия пост, особено място заема молитвената практика, наречена Кръстен 
път. Тя представлява символично повторение на пътя на Спасителя към Голгота 
и се състои от 14 „спирания“, съответстващи хронологично на известните от 
евангелските източници моменти от живота на страдащия Христос, поел пътя 
към Своята спасителна смърт: осъждането, приемането на кръста, първото 
падане под кръста, срещата с майка Му и т.н. Всяко от тези спирания включ-
ва повторението на няколко молитви и изслушване на четения от свещеника 
текст, напомнящ на вярващите за човешкото измерение на тайната на Кръста 
и на водещия към Кръста път. Това е своеобразно обобщение на многоликия и 
труден човешки живот.

Като молитвена практика Кръстният път има дълга история. След като хрис-
тиянството става официална религия (313 г.), започва движение за възстановя-
ване на пътя към Голгота. Най-напред това става в Йерусалим, където поклон-
ниците можели да извървят истинския път на Спасителя в Божия град. През 
XIII–XIV в. францисканските монаси решават да пренесат тази традиция в Евро-
па, за да могат вярващите, за които поклонението в Йерусалим било невъзмож-
но, да съпреживеят Христовите страдания. Така на открито, сред гори и поля, 
или в самите църкви започнали да поставят изображения на четиринайсетте 
спирания – скулптурни, релефни, живописни, различни по размери и материал на 
изпълнение. Измежду най-известните са: Кръстният път в Лурд, в околностите 
на Виченца, в Регенсбург, комплексът в Калвария Зебжидовска (Полша) и др. В 
течение на векове Христовите страдания по Кръстния път са извор на вдъх-
новение и за творчеството на много композитори, създали прекрасни химни, и 
поети, изразили чрез прости слова посланието на саможертвата за другите.

Особено интересна разновидност на Кръстния път е въведеното от папа Павел 
VI през 60-те години изминаване на 14-те спирания сред руините на Колизея в 
Рим, като Светият Отец сам носи големия дървен кръст. Години наред Кръст-
ният път в Рим се изминаваше по този начин и от папа Йоан Павел II.

Предлагаме на читателите един есеистичен текст на полския свещеник и поет 
отец Вацлав Бурила.

Б. Л.
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отец Вацлав Бурила

кръстен Път

Най-важните въпроси

Увод

Ти си разбунтуван и озлобен, тъй като Бог не ти е дал лесен живот. Планирал си 

за себе си лек, лесен и приятен живот, живот сред лукс, безгрижен и радостен. 

А Бог ти е дал кръст. Затова се чувстваш онеправдан и измамен – защото си 

очаквал нещо друго, молил си се за нещо друго, имал си съвсем други планове. 

Затова си недоволен от Бога.

Спиране I 

1. Обвинението и присъдата

По-лесно е да бъдеш обвинител, отколкото обвиняем. Най-гръмогласно винаги 

обвиняват онези, които сами имат в какво да бъдат упрекнати. Така е било и 

тогава.

Вацлав Бурила е роден на 21.XI.1954 г. в Прухник край 
Ярослав. Детските и младежките му години минават 
в Тихи (Горна Силезия), където завършва основно учи-
лище и строителен техникум. В периода 1974 – 1980 г. 
следва във Висшата духовна семинария във Вроцлав. 
Ръкоположен е за свещеник през 1980 г. Бил е викарий 
и енорийски свещеник в различни селища в Горна Силе-
зия. От 1994 г. насам е викарий в eнория „Св. Макси-
милиан Колбе“ в Крошнице.

Автор е на повече от 30 стихосбирки (първата излиза 
през 1991 г.), а също на сборници с молитви. Състави-
тел е на поетични антологии. Занимава се и с публи-
цистика. Публикува и в периодичния печат, в алманаси 
и сборници. Съставител е на антологии с духовна по-
езия. Лауреат на много национални поетични конкурси. 
Стиховете на о. Бурила звучат често в радио- и те-
левизионни предавания и са преведени на италиански, 
френски, украински, литовски, чешки и арабски.
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Единствената „вина” на Христос е била тази, че е проповядвал Истината, на-
стоявал е за Истината и сам е бил Истината. Неговият живот е бил светлина, 
която озарявала хората, техния живот, това, което искали да скрият, да поту-
лят. На тази светлина хората се чувствали оголени. Тази светлина показвала 
тяхното истинско лице, техните малки и големи пороци, техните малки и големи 
грехове. На тази светлина те се чувствали обвинени. Затова Христос бил за 
тях неудобен. Затова искали на всяка цена да Го убият. Затова обвинили Хрис-
тос.

Помисли: 
У кого по-лесно забелязваш греховете и злото – у себе си или у ближните? 
Не се ли опитваш да скриваш своите грехове? 
Не се ли опитваш да ги оправдаеш?

Спиране II 
2. Вземането на кръста

Бил е човек като теб. Страданието не Го е привличало. Ако това е било възмож-
но, би избрал нещо друго. 

Обаче Той не избягал от кръста. Не се карал с Бога, не размахвал юмруци, нe 
богохулствал. Не се опитвал дори да преговаря. Казал само: „Но нека бъде не 
Моята воля, а Твоята” (Лук. 22:42).

Това е било мотото на целия Mу живот.

Помисли: 
Чия воля изпълняваш в живота: Божията воля или своята собствена? 
Умееш ли без роптание да приемеш всичко, което Бог ти дава?

Спиране III 
3. Първото падане

Паднал. Нямал сили. Бил изтощен и обезкръвен. А до Голгота било още толкова 
далеко. 

Паднал. Обаче това не продължило дълго. Събрал остатъците от сили и продъл-
жил. Не искал да съкращава кръстния път. Искал да го измине целия. 

Помисли: 
Каква бе причината за твоето падане? Беше ли в състояние и искаше ли да се 
вдигнеш от него? 
Не би ли искал да съкратиш своя кръстен път? 
Не би ли искал да смениш своя кръст с по-лек?
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Спиране IV 
1. Срещата с майката

Тя първа приела Христос. Тя първа повярвала в Него. Отдала Му себе си, своя 
живот. Страдала, когато Той страдал. Радвала се, виждайки Неговата радост. 
Неговият живот бил Неин живот.

Нейната любов преминала най-трудното изпитание, изпитанието на кръста. 
Била при Христос дори тогава, когато останал сам със Своя кръст, изоставен 
от хората.

Помисли: 
Съумяваш ли да бъдеш с Христос дори тогава, когато другите са се отдръп-
нали от Него? 
Какво даваш на Христос: целия си живот или само един час богослуже-
ние седмично? Умееш ли да бъдеш толкова верен, колкото Мария?

Спиране V 
5. Помощта на Симон Киринеец

Бил принуден. Ако не били войниците, сигурно щял да мине безразличен покрай 
Христос. Жест на любов, който изобщо нямал желание да направи. Любов, която 
била принуда. Любов, която повече оскърбява, отколкото радва. Любов, която 
причинява болка.

Помисли: 
В състояние ли си да видиш във всички хора, които срещаш, Христос, мъкнещ 
кръста и нуждаещ се от твоята помощ? 
Готов ли си да помогнеш на онези, които се нуждаят от твоята помощ? 
Помагаш ли им?

Спиране VI 
6. Помощта на Вероника

Била просто една жена. Никой не искал от нея да помага. Впрочем можела ли е 
нещо да направи в онази ситуация.? Можела ли е по някакъв начин да помогне?

Не направила всъщност нищо, а същевременно направила толкова много. Един 
скромен, малък жест, в който намерила израз нейната човечност. Защото ис-
тинската, автентичната човечност се изразява в любовта и чрез любовта. А 
любовта се изразява в малките, скромни жестове.

Помисли: 
Умееш ли да обичаш? 
Умееш ли да даряваш любов просто, без пресметливост, без да очакваш поява-
та на телевизията, без да очакваш аплодисменти и ордени? 
Умееш ли да обичаш и онези, които другите са признали за про-
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паднали и от които другите са се отдръпнали?

Спиране VII 
7. Второто падане

Второто падане. Нелеко. Неочаквано. По-мъчително от първото. Защото Голго-
та била вече съвсем близо. Колкото целта е по-близо, толкова по-непоносими, 
по-мъчителни стават паданията. 

Струвало Му се е, че ще има сили да стигне, да занесе кръста. Не е успял. Тряб-
ва още един път да преодолее себе си и своята слабост. Трябва още веднъж да 
опита. 

Помисли: 
Не се ли обезкуражаваш при поредните падания? 
Бориш ли се още със себе си, със своите слабости? 
Вярваш ли в Това, че всеки грях може да бъде преодолян?

Спиране VIII 
8. Срещата с йерусалимските жени

Плачеха. Беше ги развълнувало Твоето страдание. Твоят кръст. Това бяха из-
лишни сълзи. Защото ако животът на тези жени бе по-различен, ако беше по-
различен животът на техните близки и познати, тогава Ти нямаше да страдаш, 
тогава и Твоят кръст също щеше да бъде излишен.

Помисли: 
Наистина ли живееш така, както би трябвало да живееш? 
Дали твоето поведение не е причина за страданието на Христос или на други 
хора? 
Умееш ли да страдаш със страдащите.

Спиране IХ 
9. Третото падане

Изкушението да се откажеш. Съзнанието за собствената слабост. И почти 
пълната увереност, че си загубил. По всяка вероятност Христос е изпитвал 
всичко това. Нали е бил човек.

Най-много боли поражението преди финала. Там, на Голгота, Христос още един 
път е трябвало да вземе решение. Трябвало е да реши дали Божията воля ще 
бъде за Него най-важна.

Помисли: 
Винаги ли искаш това, което иска Бог? 
Не оправдаваш ли своята леност във вътрешния си живот със своите слабос-
ти? 
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На себе си ли разчиташ повече или на Бог?

Спиране Х 
10. Разсъбличането

Животът без усмивка и радост би бил непоносим. Обаче не всеки смях и не всяка 
радост са добри. Там, на Голгота, хората са се присмивали на Христос. Разсъб-
лечен, оплют, безпомощен, сякаш лишен от човешко достойнство. Той става 
обект на шеги и подигравки. Там, на Голгота, хората се забавлявали за чужда 
сметка. Това било мъчително и нечовешко забавление. 

Помисли: 
Дали обект на твоите шеги не е друг човек? 
Дали умееш да не се присмиваш на някого, който е своеобразна жертва, на 
когото всички се присмиват? 
Умееш ли да видиш човека и в някого, който е облечен в дрипи?

Спиране ХI 
11. Приковаването на кръста 

Хората различно реагират на болката. Едни ругаят, други богохулстват, трети 
с викове се мъчат да заглушат болката или да привлекат вниманието към себе 
си. Някои стискат пестници, мислейки за Бога, други приемат страданието с 
пълно примирение. 

Христос мълчал. Не е имал претенции към никого: нито към Бога, нито към хора-
та. Казал дори: „Отче! Прости им, понеже не знаят, що правят” (Лук. 23:34).

Голямото страдание може да се приеме само от велик човек. В тези най-трудни 
митове Христос показва най-силно своето величие.

Помисли: 
Умееш ли да страдаш? 
Не би ли искал да заличиш страданието от живота си? 
Умееш ли да простиш: на всички, всичко?

Спиране ХII 
12. Смъртта на кръста 

Христос през целия си живот се е готвел за смъртта. Много пъти споменавал 
на учениците си, че ще страда, че ще бъде разпнат. Искал и те да бъдат под-
готвени за нея.

Христос иска да подготви и нас. Казал е: „Бъдете и вие готови…” (Лук. 12:40).

Помисли: 
Молиш ли се за добра смърт? 
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Подготвяш ли се за нея? 
Би ли бил готов да умреш сега?

Спиране ХIII 
13. Снемането от кръста

Тук Христос престанал да губи. Тук Христос започнал да побеждава. Хората не 
можели да му сторят нищо повече. 

Понякога трябва всичко да загубим, да претърпим пълно поражение, за да побе-
дим наистина.

Помисли: 
Умееш ли да губиш? 
Дали не искаш винаги и навсякъде да имаш право? 
Не се ли стремиш във всяка ситуация да бъдеш този, който е най-силен?

Спиране ХIV 
14. Полагането в гроба

Край на живота. Край на страданието. Край на кръстния път. 
Гробът. Място на очакването. Защото ще възкръснат всички. Едни за вечно 
спасение, други за вечни мъки. 

Помисли:
Вярваш ли във възкресението. И в задгробния живот?
Дали твоят земен живот заслужава вечна слава и 
възвеличаване или по-скоро проклятие?
Молиш ли се за починалите?
Грижиш ли се за гробовете на своите близки?

Заключение

Светът, в който живееш, е огромен. През този свят минават хиляди пътища. 
Ала дори и да ги преминеш надлъж и шир, няма да намериш нито един път без 
кръст. И за това не бива да забравяш, че всеки път по света е „кръстен път”, 
сякаш по всеки един от тях е стъпвала ногата света на нашия Бог и Спасител, 
и сякаш всеки зове ни – от Бога видели, да носим по него своя кръст отмалели. 
Кръстът като компас раменете разперил винаги сочи ни посоката вярна. Той 

ключ е за нас и пътеводител най-верен.

Превод: Благовеста Лингорска
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о. Йоан Майендорф

бракът В ПраВослаВието

Количеството на браковете
1

Ние вече говорихме за това, че непрекъснатата каноническа и литургическа 
традиция на Църквата утвърждава: вторият брак е недопустим за християни-
на; той е търпян само по снизходителност към човешката немощ (1 Кор. 7:9). 
Мъжът или жената имат, като изключение, възможност да встъпят във втори 
брак в Христа, ако техният първи съюз е бил грешка (тъй като даже църковната 
благословия не винаги може магически да поправи грешките на човека). 

Св. Василий Велики в своето четвърто правило казва, че встъпващите във вто-
ри брак след смъртта на жена си или след развод трябва да изтърпят епитимия 
– т.е. да бъдат отлъчени от причастие – за срок от една до две години. Трети-
ят брак влече след себе си епитимия за три, четири или даже пет години. „Такъв 
брак – пише св. Василий – ние не разглеждаме в качеството му на брак, а като 
многоженство или по-скоро блудство, което изисква налагането на епитимия”.

Ясно е, че християнският брак, който по времето на св. Василий се е извършвал 
чрез Евхаристията, не би могъл да бъде сключен при отлъчване от причастие 
и затова вторите и третите бракове са били само граждански договори. Едва 
след едногодишна епитимия брачните двойки са били допускани заедно с другите 
верни към причастието, а техният брак се признавал за християнски.

Нормите, съставени от св. Василий, се прилагали в живота най-много до IX век, 
за което свидетелстват св. Теодор Студит (759-826) и св. Никифор, Констан-
тинополски патриарх (806 – 815). „Онези, които са встъпили във втори брак – 
пише св. Никифор, – не били венчавани и не се допускали до Честните Тайни до 
две години; онези, които встъпвали в трети брак, се отлъчвали за пет години” 
(правило 2). Не толкова строгостта на самите правила заслужава внимание – 
общо взето отлъчването от причастие в древната Църква се е практикувало 
много по-широко, отколкото сега – колкото стремежът на Църквата да запази 
абсолютната уникалност на християнския брак. 

Едва след отделянето на брачния обред от Литургията Църквата започнала 
да проявява по-голяма снизходителност към вторите и третите бракове, като 
оставила в сила споменатото по-горе правило относно причастието. В Кано-
ническите отговори на Ираклийския митрополит Никита ние четем: „Строго 
погледнато, на онези, които встъпват в брак за втори път, венци не се слагат, 
но Великата Църква (т.е. Константинополската) обикновено не се е придържала 

1	 В	продължение	на	предишния	брой	публикуваме	избрани	глави	от	книгата		Брак в Православии	(М.,	Путь,	
2001).
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към тези правила; тя се отнасяла с търпимост към това, че брачните венци се 
слагали на главите на такива двойки... Те обаче трябвало да се въздържат от 
приемането на Светите Тайни в течение на две години”.

В нашия съвременен требник „Последованието за второбрачни” много се от-
личава от обикновения ред. То не е нищо повече от едно кратко изложение на 
Венчанието, което не започва с обичайния възглас „Благословенно е Царство...” 
(указващ на връзката между брака и Евхаристията). Обичайните молитви са 
заменени с покайни. 

Вторият брак (продиктуван от снизходителност към земните човешки въжделе-
ния) се допускал само до времето, докато се съхранявала тази идеална норма за 
вечния съюз в името на Христа и в съгласие със законите на бъдещото Божие 
Царство. Това е онзи положителен идеал, който последователно се провъзгла-
сявал от каноните и Литургията (а не абстрактно-юридическото понятие за 
неразтрогваемост). Практически тази пастирска „икономия” се простира до 
третия брак, а четвъртият формално е забранен. В правилата на св. Василий 
и св. Никифор, описани по-горе, за четвърти брак изобщо не се споменава, даже 
и като за предполагаема възможност. Известен е случаят с император Лъв VI 
Мъдри (886 – 912), предизвикал дълги спорове и даже разкол, завършил с изда-
ването на Томос на единението (920 г.), който забранил четвъртия брак, като 
разрешил, обаче, третия, но го ограничил до четиридесетгодишна възраст на 
бракосъчетаващите се. 

Установяването на възможността за три брака за християнина не би могло оче-
видно да има някаква богословска обосновка. Това установяване носи чисто дис-
циплинарен характер и се определя от „икономията”, която изобщо не е, както 
нерядко погрешно се мисли, широка врата за безбройни компромиси. Това е дейст-
вително положителна християнска дисциплина. Земните нужди на „ветхия човек” 
могат да бъдат разгледани и даже взети под внимание и – като най-малкото зло – 
удовлетворени; но самото човешко спасение изисква от човека умението да прео-
долява в този свят всичко онова, което няма отношение към Царството Божие.

Смесените бракове

Официално условие за църковния брак е съюзът на вярата – т.е. принадлежнос-
тта на съпрузите към Православната църква. Определенията на Лаодикийския 
(правило 10 и 31), Картагенския (правило 21), Четвъртия и Шестия вселенски съ-
бори (Халкидонския, правило 14, „Петошестия”, правило 27) забраняват бракове-
те между православни и неправославни и предписват разтрогването на такива 
бракове, ако те са регистрирани от гражданските власти.

Но разбира се, това не е формален въпрос. Общността на вярата прави брака 
истински християнски. Безусловно и без да принадлежиш към едната Църква, 
можеш да се наслаждаваш на дружбата, да разделяш едни и същи интереси, да 
усещаш истинско единение и да „пребъдваш в любов” един към друг. Но целият 
въпрос е в това може ли всички тези човешки отношения да се изменят и пре-
образят в реалността на Царството Божие, ако тези отношения не са обога-
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тени от опита на принадлежността към Царството, ако те не са скрепени от 
една вяра. Може ли да станеш „едно тяло” в Христа без съвместно причастява-
не с Неговото евхаристийно Тяло и Кръв? Може ли брачната двойка да влезе в 
тайнството на брака – тайнство, отнасящо се „към Христа и Църквата” – без 
да участвате заедно в тайнството на Божествената литургия?

Това вече не са формални въпроси, това са същностни проблеми, на които трябва 
да отговорят всички тъй или иначе сблъскващи се с проблема на смесения брак. 
Без съмнение най-леките решения дава конфесионалният релативизъм („между на-
шите църкви няма много различия”) или простото отстраняване на Евхаристията 
от центъра на християнския живот. За нещастие съвременната практика на вен-
чаването, която не различава браковете на единославни и на смесени, води именно 
към последната възможност. Ние вече говорихме, че тази практика произтича от 
постепенната десакрализация на брака, а отделянето на венчаването от Евха-
ристията е краен израз на този процес. В древната Църква каноните, забраняващи 
смесените бракове, са били разбирани от всички – всеки е знаел, че православен и 
инославен не могат заедно да участват в Евхаристията, посредством която се 
е благославял бракът. Този и без това спорен въпрос е още по-усложнен отскоро 
от протестантската практика за „съвместно причастяване” между разделените 
християни, практика, частично приемана и от съвременните католици. Личните и 
обществените задължения по отношение на видимата Църква Христова в нейна-
та Евхаристия тук могат на практика да се заменят от размита и пасивна рели-
гиозност, за която тайнствата играят съвсем второстепенна роля. 

Като не приема „съвместното причастяване” Православната църква не отхвърля 
християнското единство. Обратно, тя защитава истинското и пълно единство 
и отхвърля всички негови сурогати. Затова и по отношение на брака Църквата 
желае съпрузите да се наслаждават на пълно единение в Христа и затова счита 
за наистина осветени само онези бракове, в които двете същества се съединя-
ват в съвършено единство на вярата, скрепявано от печата на Евхаристията.

„Смесените” бракове са били често явление в миналото. В нашето плуралистич-
но общество, където православните представляват едно незначително малцин-
ство, смесените бракове са голям (и постоянно растящ) процент от всички бра-
кове, благословявани в нашите църкви и също, за съжаление, извън православието. 
Всички ние знаем, че някои подобни бракове водят до създаването на щастливи 
семейства и би било неразумно и нереалистично да се забраняват. На практика 
някои смесени бракове се оказват по-здрави и по-щастливи, отколкото бракове-
те на православните, които никога не са чували за истинското значение на хрис-
тиянския брак и не са поемали никаква християнска отговорност пред Бога. 

Тази безспорна истина не намалява това, че Евангелието ни призовава не към 
частично разкриване на истината и даже не „към щастие” в общоприетия чо-
вешки смисъл. Господ казва: Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният 
ваш Отец (Мат. 5:48). Християнството е немислимо без борба за съвършен-
ство. Християнското безразличие или приемането на християнската вяра като 
второстепенен аспект от живота само по себе си изключва стремежа към 
съвършенство, за който говори Христос. Църквата никога не  би могла да се 
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примири с индиферентността и релативизма.

Следователно православният свещеник не може да благослови брак между правос-
лавен и инославен. Очевидно е също, че да се произнася името на Иисус Христос 
пред човек, който не Го признава за Свой Господ, е лишено от всякакъв смисъл. Така-
ва молитва би била неуважение не само по отношение на Бога, но и по отношение 
на човека и неговите убеждения (или отсъствие на убеждения). Когато един участ-
ник в бъдещ брак е кръстен християнин, благославянето на Православната църква 
се оправдава с увереността на апостол Павел в това, че невярващият мъж се ос-
вещава от вярващата жена и че невярващата жена се освещава от вярващия мъж 
(1 Кор. 7:14). Но по-вероятно тези думи се отнасят към брак, в резултат на който 
единият от участниците се обръща в правата вяра, а не към такъв, в който член 
на Църквата се съчетава с човек, непризнаващ Църквата. Във всеки случай Църква-
та се надява, че религиозното единство на семейството ще бъде възстановено и 
ще дойде ден, когато и двамата съпрузи ще се обединят в православието.

Правилото, прието от някои православни епархии – да изискват от участниците 
в смесените бракове писмено задължение да кръстят децата и да ги възпитат в 
православието – е (в последна сметка по отношение на подписалия) много съмни-
телно както от принципни позиции, така и от гледна точка на действеността. 
Тук не може да има компромиси: или православният съпруг е длъжен да бъде толкова 
силен в убежденията си, че да предаде собствената си религиозна насоченост и на 
децата си и уверено да въведе цялото семейство в Църквата, или той се отказва 
от каквито и да било действия. Към онези, които сключват брак извън Православ-
ната църква, пастирското отношение трябва да бъде напълно определено. Такъв 
брак се разглежда като измяна на тайнствената благодат, която е получена от 
Църквата при кръщението, а това е практически несъвместимо с Църквата.

Много недоразумения, свързани със смесените бракове, биха се разрешили и за 
православните, и за инославните, ако се възроди древната практика, обединя-
ваща в едно целия брачен обред и Евхаристията. Тогава при венчаването на 
смесени двойки би трябвало да се използва съвършено различна, независима от 
Евхаристията церемония (както и при втори или трети брак на православни). 
Невъзможността да се благословяват смесени бракове по време на Литурги-
ята сама по себе си би била достатъчно красноречива и би показвала, първо, 
истинската същност на освещавания от Църквата брак, второ, пастирската 
търпимост, проявявана от Църквата при благославяне на смесен брак и накрая, 
трето, желанието на Църквата смесеният брак да достигне до съвършенство в 
съюза на вярата и до съвместното участие в Евхаристията.

Развод

Упорството на католицизма по въпроса за юридическата неразтрогваемост на 
брака, пълната забрана на развод и втори брак при жив съпруг все още остава 
предмет на спорове. Православната позиция по този въпрос много често се 
определя с простото противопоставяне на католицизма. Но правилно ли е да се 
заяви, че „Православната църква допуска развода”?
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Традиционната позиция на католицизма и каноническите правила за развода и вто-
робрачието се основават на две предпоставки: 1) бракът е договор, юридически 
неразтрогваем за християните; 2) брачният договор се отнася само до земния 
живот и следователно той се разтрогва при смъртта на една от страните. 

Православният подход към този въпрос се определя от други, съвършено различ-
ни предпоставки:

1) Бракът е тайнство, заключаващо се в свещеническото благословение на чле-
новете на Тялото на Църквата; както всяко тайнство, бракът се отнася към 
вечния живот в Царството Божие и следователно не се прекратява със смър-
тта на единия от съпрузите, а създава между тях – ако те го пожелаят и ако 
им е дадено (Мат. 19:11) – вечна връзка. 

2) Като тайнство бракът не е магическо действие, а дар на благодатта. Него-
вите участници, бидейки хора, могат да грешат и да молят за благодатта на 
брака, когато още не са готови да я приемат или да я направят плодотворна. 

По тези причини Църквата допуска, че благодатта би могла да бъде „невъзприета”, 
и позволява разтрогването на брака и втори брак. Разбира се, Църквата не поощ-
рява второбрачието, дори, както ще видим, второбрачието при вдовство – по при-
чина на вечния и неразривен характер на брачната връзка; Църквата само допуска 
втори брак, когато в определени случаи го намира най-доброто решение за човека.

Добре известно е осъждането на развода, изказано от Христос: „поради вашето 
жестокосърдие ви е позволил Моисей да напускате жените си; но отначало не 
беше тъй; Аз пък ви казвам: който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, 
и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за напусната, 
прелюбодействува” (Мат. 19:8-9; ср. 5:31-32; Марк 10:2-9; Лука 16:18).  Но възмож-
ността за развод заради прелюбодеяние и думите на апостол Павел за това, 
че жената може да се разведе с мъжа си (1 Кор. 7:11), ясно показват, че Новият 
завет не разбира под неразривност на брачните връзки абсолютна забрана на 
човешката свобода. Тази свобода предполага възможността и за грях и негови-
те последствия; в крайна сметка грехът може да разстрои и брака.

Обаче никъде в Новия завет определено не се разрешава втори брак след разво-
да. Апостол Павел, допускайки възможността за втори брак за вдовстващите, в 
същото време се отнася крайно отрицателно към втория брак между разведени: 
„А на встъпилите в брак не аз повелявам, а Господ: жената не се развежда с 
мъжа си, а ако се разведе, то трябва да остане безбрачна или да се примири със 
своя мъж – и мъжът да не оставя своята жена” (1 Кор. 7:10-11).

Как да разбира Църквата това твърдение? Отците на Църквата в своето огро-
мно мнозинство също като апостол Павел осъждат всяка форма на второбрачие, 
било то брак след вдовство или след развод. Атинският философ от неофитите 
Атинагор, автор на Апология на християните (ок. 177 г.), като че ли изразя-
ва мнението на отците на древната Църква, като говори специално за брака 
на разведените заради прелюбодеяние, подчертавайки, че „онзи, който се осво-
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бождава от своята първа жена даже ако тя е умряла, нарушава съпружеската 
вярност в определена скрита форма”. Но Църквата никога не се отнася към 
Евангелието като към система от принудителни юридически предписания за чо-
вешкото общество. Евангелието трябва да бъде прието от обществото като 
абсолютна необходимост, като залог за настъпването на Царството; то пред-
полага постоянна борба на личността с греха и злото, но то никога не слиза до 
понятието на кодекс от юридически ангажименти или задължения. 

По този начин в християнската империя се допускали разводи и повторни брако-
ве. Законите на християнските императори, особено на Константин, Теодосий 
и Юстиниан, определили различни юридически основания, по които се допускали 
развод и второбрачие. Ние не можем да ги изброим всичките в тази книга. Като 
цяло те били достатъчно снизходителни. До закона на император Тедосий II 
(449 г.), който забранил развода, последният бил резултат от взаимното съг-
ласие на страните. Разводът отново бил разрешен от Юстиниан II през 556 
година и отменен едва през VII век. Развод с право за встъпване във втори брак 
се допускал не само по причина на съпружеска невярност, но и заради полити-
ческа измяна, умишлено убийство, изчезване от семейството за пет и повече 
години, доказано обвинение в прелюбодействие и накрая, като резултат от 
подстригването на единия от двамата съпрузи за монашески живот. 

Никой от отците на Църквата не е осъждал тези императорски закони за под-
риване на християнските принципи. Те разбирали неизбежността на тези зако-
ни. Императорите, подобно на Юстиниан I, искрено се стремили към създаване-
то на такова законодателство, което да се съгласува с християнските идеали. 
Формулирайки този или онзи закон, императорите търсели съвета на епископи 
и богослови. Често тези съветници се противопоставяли на императорската 
воля, ако тя посягала на православието; но със законодателството за развода 
те се съгласявали. Това законодателство е намерило отражение в съчиненията 
на много от отците. „Онзи, който не може да пази целомъдрие след смъртта 
на първата си жена – пише св. Епифаний Кипърски – или който се е развел със 
своята жена по такива достатъчни основания като блудство, прелюбодейство 
или друго злодеяние, ако той вземе друга жена или ако жената се омъжи за друг 
мъж, Божественото Слово не го осъжда, не го отлъчва от Църквата или от 
живота; Църквата се отнася с търпимост към това, вследствие на неговата 
слабост” (Против ересите, 69, Раз. 41, кол. 1024 С – 1025А).

Разрешавайки разводите, Църквата обаче безброй много пъти е разяснявала на 
хората злото от развода. Търпимостта на държавните закони към разводите и 
на Изток, и на Запад била търпимост към „неизбежното зло”.

Това снизходителност ли е било или капитулация? Разбира се, първото. Църквата 
винаги е оставала вярна на нормите на новозаветното откровение: само първи-
ят и единствен брак се благославя от Църквата по време на Евхаристията.

Ние вече видяхме, че вторият и третият брак за вдовстващите се сключвали 
само чрез гражданска церемония и предвиждали църковно покаяние от една до пет 
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години с отлъчване от причастие. След указания срок брачната двойка отново 
се разглеждала като пълноправен член на Църквата. Повторните бракове след 
развод изисквали по-продължително покаяние, в течение на седем години. „Онзи, 
който оставя своята законна жена и взема друга, е виновен в прелюбодеяние, спо-
ред думата на Господ”. Установено е от правилата на нашите отци, че такива са 
длъжни да бъдат в средите на „плачещите” в течение на година, две години в гру-
пата на „слушащите четенето на Писанието”, три години в групата на „коленоп-
рекланящите се” и през седмата година да стоят с верните и по този начин да 
бъдат допускани занапред до причастието” (Шести вселенски събор, правило 87).

Съществувал, безусловно, голям брой допълнителни моменти, свързани с разли-
ките между виновната за развода страна и невиновната; на практика пастир-
ската „икономия” на Църквата била по-снизходителна, отколкото приведеният 
текст. Обаче на разведените им се налагало по причина на прелюбодеянието 
по-дълго време (в съответствие с Евангелския текст) да бъдат отлъчени от 
верните на Църквата и да бъдат в храма сред „плачещите”, „слушащите” (т.е. 
онези, които слушали Свещеното Писание, но не били допускани до Тайнства-
та) и „коленопрекланящите се” (т.е. онези, които били задължени в определени 
моменти на богослужението да падат на колене, за разлика от верните, имащи 
право в това време да седят или да стоят).

Църквата следователно никога не е „признавала” развода и не го е „давала”; 
разводът винаги се е разглеждал като сериозен грях. Но Църквата винаги е виж-
дала своята задача в спасението на грешниците, давала им е възможност да се 
поправят, винаги е била готова да ги допусне при верните след покаяние. 

И едва след десети век, получавайки от императорите монопол върху юридичес-
ката регистрация на браковете и определянето на тяхната законност, Църк-
вата била принудена да „дава разводи” в съответствие с гражданското зако-
нодателство на Римската империя, а впоследствие и на други страни. Новото 
положение довело до загубване от страна на вярващите на представата за 
уникалността на брака според християнското учение. Църковният брак и цър-
ковният развод станали празна формалност, външен юридически факт, незаконни 
от гледна точка на строгата християнска етика.

Аз бих предложил на нашите църковни власти, основавайки се на Свещеното Писание 
и църковната традиция, Църквата да прекрати да дава „разводи” (които от скоро 
време започнаха да се извършват в гражданските съдилища) и да води дела, свърза-
ни с разрешаването на вторите бракове. Такива разрешения би трябвало да бъдат 
съпровождани от определени форми на покаяние (в съответствие с всеки индивиду-
ален случай) и с даването на църковно благословение по чина на „втори брак”.

Подобно изменение би направило положението на нашата Църква много по-оп-
ределено и би дало възможност плодотворно да вършим нашето служение чрез 
проповед, ръководство и духовно изцеление. 

Превод: Венета Домусчиева
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Надежда Юрукова е експерт в Държав-
ния културен институт към Министъра 
на външните работи. Завършила е На-
ционалната художествена академия в 
София, занимава се с преводи, работи 
за български електронни медии.

Надежда Юрукова

архимандрит Юстин ПоПоВиЧ 

и сръбската ПраВослаВна 

ЦъркВа 

Две имена са в центъра на духовния живот в Сърбия: на владиката Николай 
Велимирович и на архимандрит Юстин Попович. Те са съвременници и приятели 
– споделят общи виждания не само по въпросите на вярата, но и по всички акту-
ални обществено-политически проблеми на своето време. Днес те са смятани 
за бащи на Сръбската православна църква (СПЦ), но в миналото, особено след 
Втората световна война, са гонени и заточвани като врагове на народа от 
страна на тогавашната власт в Югославия. Въпреки че прекарват голяма част 
от живота си в изолация, днешните сръбски архиереи, като Амфилохий Радович и 
Артемий Радосавлевич, са техни наследници и последователи. Това че обичаните 
им духовни отци са били оспорвани и нападани, е само белег за автентичността 
им, смятат днешните сръбски епископи. 

Митрополит Амфилохий описва ролята на отец Юстин в църквата по онова вре-
ме така: „Имаше отделни личности, които го разбираха, но неговото присъствие 
в Сърбия приличаше на самотен вопъл в пустинята. Хората се страхуваха да 
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идват при него. Тези, които смееха да отидат в Челие при отец Юстин, да об-
щуват с него и да слушат неговото слово, бяха сред най-смелите”. 

Владика Артемий казва за него: „Ава Юстин никога не правеше компромис със 
съвестта си и никога не е бил готов да оправдае подобен компромис”.

Самият Юстин никога не се е тревожил особено от атаките срещу себе си. Той 
определя християните като хора, които „във временното търсят вечното, във 
видимото невидимото, в човешкото Божественото”.

В беседите му най-ясно личи яркият и твърд език, който използва. Една от най-
известните му проповеди, произнесена по случай празника на Свети Сава през 
1966 г. и цитирана често днес, започва с тревожна картина на това, което е 
Сърбия в неговите очи: „Днес е Свети Сава, днес е сръбският Велики Петък. 
Днес е Свети Сава и това би трябвало да е най-големият ни празник след Въз-
кресение, а днес е сръбският Велики Петък. Днес е Свети Сава и това трябва 
да е най-големият празник след Рождество, но това днес е сръбският Велики 
Петък. Виж колко е тъжна страната Сърбия, какъв мрак се е спуснал над нея. 
Каква тъма! Какво помрачение! Къде са сърбите? Много са бившите сърби, но 
истинските сърби са толкова малко!“.

След войните, водени на територията на бивша Югославия през деветдесетте 
години на миналия век, ролята на Сръбската православна църква се разглежда 
от външните наблюдатели и от много бивши югославяни като подстрекателска 
и агресивна към не-сърбите.

Според доклада на Международната кризисна група със заглавие „Сърбия след 
Джинджич”, публикуван през 2003 г., родината на владика Николай и ава Юстин 
продължава да бъде огнище на регионална нестабилност и вина за това поло-
жение авторите му откриват и в СПЦ. От политическите анализатори тя е 
смятана за „една от най-консервативните и изолационистките в православния 
свят”. За европейската общественост и цялата международна общност тя 
изглежда така:

„Сръбската православна църква е крайно консервативно организирано нацио-
нално тяло, което се идентифицира с въпроси, които иначе биха се разглеждали 
като политически или дипломатически – държавните граници, типа държавност, 
отношението на държавата към гражданите , политиката към националните 
малцинства и др. Позицията на Църквата често е антизападна, изолационистка 
и дефанзивна. По време на войните в бивша Югославия нейното отношение може 
да бъде определено само като екстремистко и в някои случаи яростно нацио-
налистическо, тъй като затваря очи пред етническото прочистване, а в някои 
случаи дори го оправдава”.

Според същия доклад „това състояние на нещата води началото си от двама 
крайно десни, националистично настроени духовници, активни по време на Вто-
рата световна война: митрополит Николай Велимирович и архимандрит Юстин 
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Попович. Те проповядват антиевропейски настроения с маниер, напомнящ руско-
то славянофилско движение”.

Животоописание

Архимандрит д-р Юстин Попович или ава Юстин, както е наричан най-често от 
сръбските християни, е роден в южния сръбски град Враня на 7 април 1894 (25 
март по стар стил). Рожденото му име е Благое и произхожда от семейство на 
потомствени свещеници.

Още докато е ученик в семинарията в Белград, Благое започва да изследва 
творчеството на Достоевски. На него ще бъде посветен и първият му сериозен 
труд, написан на английски език по време на обучението му в Оксфорд. 

Стоядин, по-големият брат на Благое, загива като студент, след като пада 
от влак на път към дома. Тогава Благое започва открито да говори, че иска да 
посвети целия си живот на Бога, макар родителите му да се противят на жела-
нието му да се замонаши.

По време на Първата световна война Благое е мобилизиран в „ученическа чета” 
към военната болница в Ниш, а по-късно заедно с армията и духовенството 
се изтегля през Албания. Когато стигат до Шкодра (Северозападна Албания), 
Благое моли сръбския патриарх Димитрий, който се движи с тях, за монашеско 
подстрижение. Патриархът дава своята благословия и семинаристът Благое е 
подстриган за монах с името Юстин.

По-късно духовниците се прехвърлят в Лондон, където са приети от йеромонах 
Николай Велимирович. От Англия, където пребивава временно с група богослови, 
отново с благословението на патриарх Димитрий Юстин продължава образова-
нието си в Духовната академия в Санкт Петербург. През 1916 г. поради бунто-
вете, които започват да се надигат в Русия, Юстин се изтегля отново в Англия, 
където започва да учи теология в Оксфордския университет. 

В докторския си тезис Религията и философията на Достоевски той излага 
критиката си към западния свят, но студията е напълно отхвърлена. Той напуска 
Оксфорд без диплома и през 1919 г. се завръща в Сърбия. Не след дълго патриарх 
Димитрий го праща в Гърция като стипендиант на Светия синод на СПЦ. По 
време на краткия си престой в родината той е удостоен с йеродяконски чин. В 
Атина Юстин успява да защити докторат по богословие, макар междувременно 
Светият синод на СПЦ да спира стипендията му. По тази причина Юстин се 
връща в Сърбия, за да стане учител в семинарията в Сремски Карловци, където 
преподава Нов завет, догматика и патрология. Тогава приема и йеромонашеско 
служение. Същевременно става и редактор на православното списание Христи-
янски живот, където острото му перо често засяга някои нередности в клира 
на СПЦ и богословските училища.

Йеромонах Юстин успява да защити докторат в Атина през 1926 г. с работата 
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си на тема Проблема на личността и познанието в учението на св. Макарий 
Египетски. Тогава той вече владее латински, английски, френски, немски, както 
и църковнославянски. Малко след това обаче бива прогонен от Сремски Карловци 
в Призрен, където прекарва около година. Точно толкова се оказва необходимо и 
за окончателното закриване на списание Християнски живот. 

След това Юстин е избран за помощник на епископ Йосиф Цвийович за мисията 
му в Прикарпатска Русия. Светият синод решава да го въздигне и в епископски 
сан, който той отказва с аргумента, че не е достоен за тази чест. След това 
никога вече не е избиран или предлаган за владика. По-късно е назначен за пре-
подавател в Битолския богословски факултет, където поддържа близки отноше-
ния с Николай Велимирович и Йован Шанхайски. През 1934 г. се прехвърля като 
преподавател в Богословския факултет на Белградския университет. Заедно с 
двамата архиереи се бори срещу въвеждането на Закон за предпазния конкордат 
през 1936 г. Две години по-късно заедно с Бранислав Петрониевич става основа-
тел на Сръбското философско общество в Белград, което се занимава предимно 
с превод на богословско-аскетична и светоотеческа литература.

След избухването на Втората световна война отец Юстин пребивава в няколко 
манастира. Най-дълго се задържа в обителите на Овчарско-кабларска митропо-
лия, където през 1945 г. е арестуван и затворен от тоталитарния режим на 
Тито като „враг на народа”. Преди това е изгонен от Белградския университет, 
лишен от пенсия и от всички човешки, религиозни и граждански права. Освобо-
ден е след намеса на патриарх Гавраил през 1946 г. През 1948 г. отец Юстин 
се оттегля в манастира „Челие” (Килиите, бел. пр.) край град Валево, където, 
по спомени на монахините, дните му минават в неуморна молитва и усърдна пи-
сателска работа. Това става с благословението на Шабачко-валевския владика 
Симеон и игуменката на манастира „Любостиня” Сара, която се премества с 
няколко от сестрите си в „Челие” няколко години по-рано.

Животът на отец Юстин в манастира продължава да е съпътстван от гонения 
от страна на властите, като става обект на безбройни арести и разпити. То-
гава поддръжниците му са твърде малко. По време на провеждането на църковни 
събития като заседанията на Светия синод в Белград му е било забранено да 
излиза от манастира от страх да не окаже влияние на архиереите, тъй като е 
бил изявен антикомунист. Въпреки това пише трудове като Истината за СПЦ в 
комунистическа Югославия и става духовен баща на много монаси и свещеници. 
Сред тях са Атанасий Йевтич, митрополит Амфилохий, владика Артемий и др.

Ава Юстин почива в деня, в който е роден – Благовещение, 7 април (25 март) 
1979 година.

Юстин Попович е почитан от светогорските монаси за светец. В негова памет 
са написани тропари, кондаци и други богослужебни славословия. Гробът му близо 
до „Челие” е място за поклонение.

Някои от по-значимите му трудове са Философията и религията на Ф. М Досто-



86

Свидетели на вярата

евски (1923), Догматика на православната църква (1923), Достоевски за Европа 
и славизма (1940), Светославието като философия на живота (1953), Философски 
урви (1957), Жития на светиите (1972–1977), Православната църква и икуменизма 
(1974), Пътят на богопознанието (1978).

Достоевски и европейският човек

Ето какво пише отец Юстин в предговора към книгата си Достоевски за Европа 
и славизма: „От петнадесетата ми година Достоевски е мой учител. Трябва да 
призная: също и мъчител. Още тогава ме завлече и понесе в своята проблема-
тика. Оказа се, че неговите проблеми са вечните проблеми на човешкия дух. 
Ако човек е макар и малко човек, трябва да се занимае с тях. А Достоевски 
целият е завладян от тях и затова във всичките си пътища е истински човек. 
Неговото предимство е в това, че във вечните проблеми на човешкия дух внася 
духа на пророците, огъня на апостолите, искреността на мъчениците, тъгата 
на философите, прозорливостта на поетите. В по-ново време при никого други-
го вечните проблеми на човешкия дух не са изразени по по-широк, задълбочен и 
всестранен начин, както при Достоевски. Чрез него проговарят мъките на чо-
вешкото същес тво и всички негови болки, и всички най-съкровени желания. Поч-
ти както никой друг той е преболедувал проблемите на човека с всички негови 
страховитости. А човекът, с безкрайната сложност на съществото си, е най-
страховитото от всички създания на всички светове. [...] В Европа не е имало 
мислител, философ или поет, който да е почувствал така могъщо и всестранно 
както Достоевски величествената драматичност и ужасяващата трагичност 
на европейския човек във всичките му проявления. [...] Достоевски не винаги е 
съ-временен, но винаги е съ-вечен. Съвечен е, когато мисли за човека, когато се 
мъчи с проблема на човека, защото страстно навлиза в бездните човешки и жад-
но търси всичко безсмъртно и вечно в него. Съвечен е, когато мъдрува над някоя 
твар, която и да е твар, защото се спуска сред тънките пракорени, с които тя 
е вкоренена в дълбините на вечността. Съвечен е, когато трескаво се мъчи над 
проблема на страданието, защото не се задоволява с неговото повърхностно, 
относително, човешко решение, а чезне по абсолютното, вечното, божествено-
то. Съвечен е, когато с тази своя бурна душа броди из историята на човешкия 
род, когато си пробива път през нейния хаос, когато преживява нейната ужася-
ваща трагика, защото отхвърля преходния, времевия, антропоцентричен смисъл 
на историята, а приема безсмъртния, вечния, боговешкия. Няма мъка на човешкия 
дух, която да не е изстрадал. Той е преживял човека във всичките му измерения 
и затова в ридания се хвърля в нозете на Богочовека. За него Богочовекът е 
целта и смисълът на човека, смисълът и целта на историята. Неговият Все-
човек всъщност е историческият Богочовек: Иисус от Назарет. Човекът е на-
истина човек, когато искрено и опасно постави проблемите пред себе си. Нито 
един проблем не е истински поставен, ако не е поставен безстрашно и опасно, 
толкова опасно, че от него пламва в треска и разумът на човека, и душата, и 
сърцето му. Така поставят проблемите само първенците на човешката мисъл: 
Йов, Соломон, апостол Павел, Шекспир, Достоевски. Но за тези хора окончател-
ното решение на който и да е проблем зависи единствено от абсолютния смисъл 
и божествената цел на човешката история. Здравите очи и уши ясно виждат, 
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че всеки, дори най-малкият, проблем с главния си нерв навлиза във вечните про-
блеми, втъкава се в тях, защото всяка твар с тайната на същността си се 
отпечатва във вечността. През Вселената непрестанно текат и се завихрят 
безброй тайни вечности. А когато се срещат, срещат се в човешкото сърце. 
Тази тайна – тайната милва и таз загадка – загадката люби, докато космически 
ужас пронизва човека. Това мъченически чувства Достоевски и с прозорливата 
си душа, без да трепва, бди над тайната на световете, бди и твърди: всичко 
е тайна, всичко е загадка, а сърцето на всяка тайна и на всяка загадка е Бог. 
Според Достоевски всички проблеми се свеждат до два „вечни проблема“: за съ-
ществуването на Бога и за безсмъртието на душата. Двата проблема носят 
в себе си неустоима магнетична сила, с която привличат и подчиняват всички 
останали проблеми. От решението на „вечните проблеми“ зависи решението на 
всички останали, учи Достоевски. Решението на един вечен проблем съдържа в 
себе си решението на другия. Те винаги се движат правопропорционално един на 
друг. Ако има Бог – душата е безсмъртна; ако няма Бог – душата е смъртна“. 

***

В Достоевски за Европа и славизма отец Юстин предрича апокалипсиса на ев-
ропейския човек.

За него агонията на европейската култура се състои в това, че е изградена 
върху „непогрешимостта” и независимостта на европейския човек, който се 
опи тва да ограничи мистичността на света и личността до поносими граници.

Архимандрит Юстин намира диагнозата на болестта, от която страда човекът 
на новото време в Достоевски, и тя е именно вярата в човека. Според него 
това е най-опасната болест, от която европейското човечество е смъртно 
болно. Той твърди, че вярата в човека не само пропива, но и определя цялото 
творчество на Европа. Цялата европейска култура и цивилизация се е излюпила 
от тази вяра, пише отец Юстин.

Заедно с Достоевски архимандрит Юстин разкрива последиците от прогонване-
то на безсмъртния Аз от човека.

„Усещането за лично безсмъртие завладява всичко преходно и временно, унищо-
жава тъмницата на егоистичната самота, изтрива границите между крайното 
и безкрайното, привързва човека към Безсмъртния и съединява неговото дребно 
„аз” с Вечното. Мислете за човешкото Аз, препоръчва Достоевски в едно от 
писмата си. Ако Аз-ът може да обхване идеята за Вселената и нейните закони, 
тогава този Аз стои над и извън всички други неща и същества, оценява ги, из-
следва ги. В този случай Аз-ът е не само освободен от земните закони, но има 
свой собствен закон, който надхвърля всичко земно. Откъде тогава идва този 
закон? Със сигурност не от земята, където всичко има своя край и изчезва без-
възвратно. Не показва ли това лично безсмъртие? […]

Вие не можете да се освободите от своя Аз. Вашият Аз няма да се подчини 
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на земните закони, а ще търси нещо, което надхвърля земята и което чувства 
като сродно. Във всичко, което прави човека изключително създание, присъства 
усещането за безсмъртие. То е пропито в човека от върховете на съзнанието 
му до тъмните дълбини на неговите нагони. Независимо дали човек желае или не, 
това чувство е невероятно витално. Наистина, човек може преднамерено и съз-
нателно да го парализира, но никога да го изкорени напълно. Нито хората, нито 
демоните са в състояние да измислят смърт, която напълно да убие усещането 
за безсмъртие на човека. […]

Колкото и да е потискано или парализирано, чувството за безсмъртие се проявя-
ва при европейския човек или под формата на вселенска скръб, или под формата 
на досада, обществени вълнения и различни недоволства, или под формата на 
жажда за безкраен прогрес в каквато и да е посока. В края на краищата, пара-
лизираното усещане за безсмъртие страховито мъсти на злосторника: лишава 
го от висшия смисъл на живота и го води към идолопоклонничество – човекът 
неуморно създава идоли и богове. Ужасна е иронията на живота: щом човек па-
рализира своето усещане за безсмъртие и престане да вярва, че е безсмъртен, 
веднага започва да създава нови богове и идоли. Достоевски много убедително 
ни го показва със своите бунтовни антигерои – решителни моралисти. С тях 
присъстваме на краха на всичко човешко, преживяваме смъртната агония на 
всички богове и разрушаването на всички идоли, създадени по образ и подобие 
на европейския човек. Боговете на Европа не могат да отстояват своята бо-
жественост, нито да разрешат проклетите въпроси на Достоевски. Това са 
мънички богове за мънички верни; в тях вярват лековерните и маловерните. Но 
къде е Богът, в когото би могъл да вярва един Достоевски? Има ли такъв Бог? 
Ако има, Достоевски не би ли го подложил на най-свирепи изпитания, не би ли 
го изкушавал с най-прелестното и може би съблазнил и победил? Лесно е да се 
господства над лековерните, но кой ще господства над Достоевски? Кой ще 
отговори на неговия страшен бунт? 

В разкошния пантеон на Европа има много богове, но нито един от тях не е 
способен да реши вечните проблеми и да успокои бурната и разбунена душа на 
Достоевски. Завихрен в урагана на безсмисления трагизъм на този свят, на 
Достоевски е необходим Бог, истинен Бог – за да не полудее от ужас и отчая-
ние. По-необходим му е, отколкото на Шекспир, Кант, Толстой или Негош. Повече, 
отколкото на когото и да било друг, му е необходим Бог, който е бил в човека и 
е бил човек, и от светския ужас не е забравил, че е Бог. Повече, отколкото на 
когото и да било, му е необходим Бог, който е гледал с очите, с които гледа чо-
векът, но не е обезумял, Бог, който е бил заключен в пет сетива и не е полудял, 
Бог, който е преболедувал всички човешки болки, изстрадал всички човешки мъки 
и не е изпаднал в отчаяние, Бог, който е преживял смъртта и не е изгубил ума 
и дума, Бог, който е живял в този свят и не го е проклел, Бог, който е осмислил, 
оправдал, благовестил, засладил и света, и човека, и смъртта, и живота. Пре-
следван от отчаянието като от някакво немилостиво чудовище, Достоевски с 
вик и ридания се хвърля в нозете на такъв Бог: кроткия и благ Господ Иисус“. 
[…]
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Човекът е мярка за всяко нещо – това е основното начало на европейската кул-
тура, начало, формулирано от софистите; възприето и систематично прилагано 
от европейския човек, обобщава отец Юстин. Той проследява пътя на хуманис-
та чрез Достоевски, който смело изпробва това начало, като го въплътява в 
многобройни личности; прилага го в живота на своите герои; прокарва го през 
вените им; пренася го през ума и сърцето им и резултатът винаги е един и 
същ: човекът на това начало в края на краищата завършва или с лудост, или със 
самоубийство. 

Според Юстин Попович, разните европейски хуманизми, алтруизми, солидаризми 
не са нищо друго освен сурогати на любовта. Той смята, че замахът им е слаб, 
а животът кратък, защото всичките са изведени и се свеждат до човека. В 
тях отсъства онази безкрайна и всемилостива любов, която обича човека и в 
греховете му. Там човек докосва човека духовно, но не се съединява с него. Отец 
Юстин най-силно противопоставя схващанията на хуманизма и православието в 
разбирането за любовта: 

„Според схващането на европейския хуманист: да обичаш означава абстрактно 
и повърхностно да се докоснеш до любимия; а според евангелското, православ-
но схващане да обичаш означава с душата си да влезеш в душата на любимия, 
същински да се съединиш, да се въплътиш в него. Прозорливият Достоевски до 
дъно изследва трагичната преходност и безсмисленост на любовта от европей-
ски тип и затова апостолски решително и пламенно проповядва любов евангел-
ска, любов богочовешка. Да обичаш, да любиш някого, казва Достоевски, това 
означава: да приемеш душата му в своята, да се въплътиш в него, в същността 
му, в лика му, да се преобразиш в него напълно. Целта на любовта е двама да 
станат едно – една същност. Богочовешката любов е винаги нова, защото е 
безсмъртна и вечна и защото обединява любящия и любимия до единосъщие. 
Затова любовта е знакът, по който християните се различават от нехристи-
яните”.

Архимандрит Юстин вижда душата на европейския човек разбита на атоми.  
„Огледан в нея, този свят прилича на хаотична игра на диви стихии, които никак 
не могат да се слеят в многозвучната симфония на любовта. Душата на Хрис-
товия човек е цялостна, защото чрез богочовешките добродетели е изцелила 
себе си от трагичната разбитост, атомизираност; огледан в нея, този свят 
прилича на ято христолюбиви монади, които са в блажен синтез с чудния Господ 
Иисус Христос. До най-висшия синтез на живота се стига чрез най-висшия син-
тез на личността. Защото проблемът на живота се решава заедно с проблема 
на личността. Както никой друг, Достоевски съзнава безкрайната стойност на 
човешката личност – затова чрез положителните и отрицателните си герои 
неуморно търси разрешението на тази загадка“.

Той определя Достоевски като православен реалист. Това според него означава, 
че той е писател, който чувства човека, осмисля го и го вижда във всичките 
му богочовешки дълбини и височини. Според ава Юстин, ако Достоевски може да 
бъде наречен велик психолог, за какъвто най-често е смятан, то той е такъв в 
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евангелския смисъл на думата – както са психолози православните светители 
Макарий Велики, Исак Сирин, Симеон Нови Богослов.  

Отец Юстин е гонен и почитан едновременно през по-голямата част от живота 
си на земята. Високо ерудиран, смел в изказа си и неуморен писател и преводач, 
архимандритът е личност, която не оставя светските и църковни авторитети 
в Сърбия и извън нея безразлични. Контрастът на противопоставяне на западния 
и източния идеал в трудовете му е точна илюстрация и на противоречивото 
отношение към самия него. За едни той е прозорлив старец, почитан като све-
тия, но за други остава съмнителна фигура в съвременната сръбска история.

В заключителната част на книгата си отец Юстин обобщава тайната на Ев-
ропа и тайната на славянския свят, всяка от които се крие в най-съкровения 
идеал на човека. 

„Всяко човешко същество пази своята главна тайна във висшия си идеал. Това 
важи и за европейския човек: неговата тайна е в неговия идеал. А какъв е вър-
ховният идеал на европейския човек? Един-единствен: самостоятелен и безпо-
грешен човек – човекобог. Всички идеи и всички действия на европейския човек 
са вдъхновени от един стремеж: да си независим и самостоятелен като Бог. 
Всъщност Европа е завладяна от едно божество: непогрешимия човек – човеко-
бога”.

На противоположната страна се намира славянският всечовек: „Неговият висш 
идеал, в който се съдържа тайната му, е: общочовешко братство на всички хора 
в Богочовека Христос. Всички идеи и всички действия на славянския всечовек са 
ръководени от една сила: евангелската любов – вселюбов. Защото тази любов 
е единствената сила, която претворява хората и ги съединява в общочовешко 
братство. Няма унижение, на което не би се подложил славянският човек, ако то 
ще допринесе за реализацията на общочовешкото братство между хората“.  
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Людмила Димова

ханс белтинг и историята на 

ПерсПектиВата 

Има различни начини да се мислят отношенията между ислямския и християн-
ския свят, но с изключение на катастрофичните интерпретации никой от тях не 
предлага лесни отговори. Още по-малко това прави историята на изкуството, 
показват го усилията на един от водещите немски изкуствоведи – проф. Ханс 
Белтинг, който продължава да е непознат на българските читатели, защото 
трудовете му не са преведени у нас. Неотдавна излезе новата му книга, смело 
наречена от медиите „изненада”. Флоренция и Багдад. Една западно-източна 
история на погледа се радва на жив интерес, макар да е нелеко четиво за фило-
софия, оптика, теология. Градът на Медичите, столицата на Ренесанса, където 
са живели Джото, Микеланджело, Рафаел, препраща още в заглавието на книгата 
към западната живопис и скулптура. Багдад е интерпретиран също като сто-
лица, но средновековна, на ислямския свят, център на изкуствата и науките. 
Книгата всъщност се занимава с генезиса на системата на перспективата, 
която с математически изчисления определя върху плоска повърхност точното 
положение на едно тяло в пространството – на пръв поглед класическа тема в 
историята на ренесансовото изкуство. За Белтинг тя обаче е нещо повече – 
проблем на светогледа и на политиката, и който познава романа на Орхан Памук 
Името ми е червен, ще го разбере най-добре.

Когато през 2003 г. Белтинг изнася в Колеж дьо Франс лекции върху историята 
на погледа, една от любимите му теми, Европа и арабският свят са въвлечени в 
неочакван конфликт – причината: една карикатура на пророка Мохамед в датски 
вестник. Очевидно професорът се е почувствал длъжен да обясни на слисаните 
си съвременници какво е предизвикало мюсюлманската ярост. За целта трябва 
да отговори на въпроса какво означават образите за Изтока и Запада. Той търси 
корените на централната перспектива – онова най-важно откритие, чрез което 
художниците и архитектите на Ренесанса създават нова представа за образ и 
пространство. И до днес бъдещите историци изучават като първа нагледната 
демонстрация на архитекта Филипо Брунелески на площада пред катед ралата 
на Флоренция. Според Белтинг обаче не той, а друг умен човек, живял в двора на 
Фатимидите в Багдад, е дал на флорентинските художници инструментариум, 
за да създадат своите произведения. Теорията за зрителните лъчи, върху която 
е изграден моделът на Брунелески, е създадена 400 години по-рано от знаме-
нития физик, математик и философ Ал-Хасан ибн ал-Хайтам, наречен на Запад 
Алхацен (965 – 1039). Неговият основен труд е преведен през XIII век под латин-
ското заглавие Перспектива и се разпространява сред художническите кръгове 
във Флоренция. Алхацен създава още камера обскура и стига до извода, че това, 
което виждаме, възниква в нашия мозък. Книгата му дава математическите ос-
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нови за изчисляване на пречупването на светлината. 

Изводът: онова, което и до днес ни кара да изпадаме във възторг пред рене-
сансовото изкуство – дълбокото пространство, светлините и сенките, перс-
пективата – „най-значимата идея за образа в западната култура” и основен 
белег на западното изобразително изкуство, води началото си от една друга 
култура, която даже отрича използването на перспективата. Как става така, 
че последиците от това откритие са толкова различни в ислямското и хрис-
тиянското изкуство? Защо не съществува „Микеланджело от Багдад”, защо 
ислямското изкуство тръгва по съвсем друг път – това са въпросите, които си 
задава Белтинг. Според него причините са на първо място религиозни, свързани 
са с радостта от образите при християнството и със забраната на образите 
при исляма. В това отношение ислямът е ориентиран към юдаизма, където Бог 
също не може да има човешко лице. В поредица от „размени на погледи”, както 
ги нарича, Белтинг показва колко различни са приложенията на оптичната те-
ория в ислямското и в християнското изкуство. Алхацен и последователите му 
се интересуват не от създаването на образи като отражения на материалния 
свят, а от светлинните лъчи. Арабското декоративно изкуство е връх на ис-
лямската визуална култура на светлината и на математическите модели. Про-
фесорът представя по нов начин ислямското изкуство с неговата миниатюрна 
живопис, орнаментика, калиграфия. В един религиозен контекст без образи те 
представляват високо развити математически операции, които същевремен-
но „транспортират и визуални медитации”. Ислямското изкуство, посочва Бел-
тинг, е „рисувана математика”, играе с геометричните форми, за да пречисти 
окото на зрителя от земните впечатления и да го насочи към божествения ред. 
В това изкуство красотата е резултат от формите и ритъма. Традиционното 
ислямско изкуство изобразява божествените отношения, докато традиционно 
западното – човешките отношения. И западното изкуство се развива върху ре-
лигиозни основи, но според християнските представи Иисус приема човешки об-
раз, божественото се явява в човешкото всекидневие. Ренесансовите картини 
са рисувани за един наблюдател, сякаш от неговия зрителен ъгъл. А ислямското 
изкуство отхвърля правата перспектива, то се определя от свръхиндивидуален 
поглед, който не е свързан с определена точка в света. Забраната на образите 
в исляма приема формата на забрана на погледа – забранено е да се изобразява 
онова, което разполага с отсрещен поглед.  

Белтинг говори не за влияния, а за сравнение на две култури, за внезапна „размя-
на на погледи”, при която в аргументите за едната култура се вписва позиция-
та на другата страна. „Това създава текст, който прави читателя щастлив, че 
съществува и друг свят”, пише рецензентът на вестник Цайт.

Най-разпространената представа за Ренесанса е, че той, преоткривайки ан-
тичността, създава независимия художник и учен, модерната личност изобщо. 
От век и половина този мит е част от представата на европейците за тях-
ната култура. Той обяснява западната култура като самодостатъчна, защото 
пряката връзка с античните класици затъмнява средновековните контакти с 
византийското, еврейското и арабското знание. През последните години обаче 
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изследователите на Ренесанса започват да се вглеждат във вековните връзки 
на Западна Европа със Северна Африка и източното Средиземноморие: Преори-
ентация на Ренесанса е наречен един научен сборник от 2005. И тъкмо затова 
опитът на Белтинг е значим: Нойе Цюрхер Цайтунг го формулира най-добре: 
„Историята и историята на изкуството като науки се измерват не само по 
това, че дават нова информация за миналото, а и по новите идеи за това какво 
можем да предприемем с това минало. За щастие миналото не е сигурно място. 
Историята е строителна площадка, на която непрекъснато се изпробват нови 
положения в политиката на идентичност. Затова изследователите на Ренесан-
са... в началото на XXI век трябва да седнат и да научат по възможност арабски 
или турски език... Просто защото Европа се променя. И Ренесансът също...”. 
А Франкфуртер Рундшау обобщава: „Книгата на Белтинг показва нещо, което 
винаги можем да открием, ако се вгледаме внимателно: всичко се различава ко-
ренно от онова, което смятаме, че знаем. Белтинг променя и освежава нашия 
поглед върху изкуството и света. До известна степен и нас самите”. 
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Проф. Ханс Белтинг е роден през 1935 г., следва в 
Майнц и Рим, хабилитира се в университета в Хайдел-
берг. Преподава история на изкуството в Хайделберг, 
Мюнхен (1980 – 1982 г.), Карлсруе (1992 – 2002 г.). Хоно-
руван професор в университета в Хайделберг, госту-
ващ професор в Колумбийския университет в Ню Йорк, 
в университетите във Виена, Харвард, Балтимор и др. 
От 2002 г. е член на попечителския съвет на Музея за 
модерно изкуство, Виена. През 2002–2003 г. е титуляр 
на Европейската катедра в Колеж дьо Франс. От 2004 
г. е директор на Международния изследователски цен-
тър по културология (IFK) във Виена. Големият труд на 
проф. Белтинг е монографията в 500 страници Неви-
димият шедьовър. Модерните митове на изкуството 
(Verlag C.H.Beck 1998), която разглежда историята на 
идеите за творбата. Книгата Образ и култ (история 

на образа преди епохата на изкуството) (Verlag C.H.Beck, 2000) 
е определена от критиката като шедьовър, който провокира де-
бат за религиозния и естетически опит, за силата на християн-
ския култ към образа от късната античност до XVI век, за мяс-
тото на образа в източните и западните култури, а оттам и за 
създаването на модерното изкуство. В Антропология на обра-
за (Wilhelm Fink Verlag, 2001) Белтинг изследва образа, картина-
та, артефакта като културен модел, който програмира възпри-
ятията за света и за човека в социалното пространство. Той 
представя пред читателя целия спектър на своето знание – от 
праисторическите култове към мъртвите през иконите до ком-
пютърните образи, фотографиите в списанията и рекламата.

Ханс Белтинг

ФлоренЦия и багдад

Въведение 
(със съкращения)

Темата на книгата се появи в изследванията на историята на погледа, първона-

чално  ограничени до западната култура. Името Флоренция в заглавието замест-

ва Ренесанса, защото във Флоренция е измислена най-значимата идея за образа 

в западната култура – перспективата. А името Багдад символично насочва към 

арабската наука, оставила дълбоки следи в Ренесанса. От контекста следва, че 

става дума за историческия Багдад, който като център на Абасидския халифат 
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дълго време е център и на арабския свят. Една нова книга на Джордж Салиба, кой-
то преподава история на науката в Колумбийския университет в Ню Йорк, помогна 
за уточняване на моята тема. Заглавието  гласи: Ислямското естествознание и 
възникването на европейския Ренесанс. В нея се съдържа теза, която противоре-
чи на всеобщото разбиране за Ренесанса, поради което читателят вероятно ще 
се нуждае от доказателства. Същото важи и за аргумента, развит тук. А именно, 
че в основата на изкуството на перспективата е теория с арабски произход, една 
математическа теория за зрителните лъчи и геометрията на светлината.

Напразно ще търсите такъв аргумент в изследванията върху перспективата. 
Но въпреки това е близо до ума, щом става дума за историята на едно поня-
тие, което в историята на науката означава нещо различно от историята на 
изкуството. Понятието „перспектива” (perspectiva) се употребява в западната 
наука още през Средновековието, преди Ренесансът да го въведе в изкуството. 
То назовава една теория на зрението от арабски произход, която едва по-късно, 
през XVI век, за пръв път се свързва с античното понятие „оптика”. Оттогава 
то битува само в теорията на изкуството, която преценява образите първо 
като проекция на наблюдателя, докато извън историята на науката ранното 
значение на понятието потъва в забрава... Художническата перспектива на-
лага изискването възприятието да стане мащаб на изображението. Тя обаче 
предполага понятие за възприятие, което не е създала сама, а е заварила като 
наследство от един арабски математик...

В настоящата книга перспективата не се разбира само като проблем на изкус-
твото, при все че западното изкуство я превръща в своя тема. Нейното зна-
чение излиза наяве, когато се впише в по-голям контекст от първоначалния. Тя 
разкрива своето художествено измерение едва когато стане проблем за образа. 
В изкуството тя е тясно свързана със съвременния портрет. Играе забележи-
телна роля и в светския театър, чието възникване съпровожда чрез сценогра-
фията от самото начало... Но панорамата е пълна едва когато се заговори за 
субекта на Новото време, който застава – в буквалния смисъл – пред картината 
с перспектива и така открива самия себе си... 

Ако перспективата, както са я изнамерили Филипо Брунелески и Леон Батиста 
Алберти в началото на XVI век, беше само художествен проблем, то тя щеше да е 
развита само в една-единствена култура. Като проблем на образа обаче тя вкар-
ва в играта и една друга култура, с което поставя нови въпроси пред настоящо-
то изследване. Не става въпрос само за две научни култури, за естествена наука 
и хуманитарна наука... По-скоро тук се разкрива историческа среща с арабската 
култура, която по-късно оказва влияние върху западната култура. Срещата обаче 
е дала резултати с отместване във времето. Днес в изкуствознанието обикно-
вено се правят паралели между ислямското и средновековното изкуство, напри-
мер в миниатюрната живопис. Но моята тема е друга. Рационализмът, който е 
водещ в епохата на разцвет на арабската наука, на Запад успява да даде плодове 
едва в Новото време, защото той се основава на един освободен от всякакво 
теологично бреме научен експеримент. В епохата, която ние на Запад наричаме 
Средновековие, арабският свят все още не се намира под догматични принуди, 
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а популяризира математиката и астрономията. В Андалусия средновековното 
съвместно съществуване, дори съжителство, на три култури дава тласък на 
превода на много арабски текстове, сред които е и трактатът за оптиката на 
Алхацен. Но взривната сила на тези текстове, не всички от които се основават 
на гръцки образци, има дълъг инкубационен период и дава плодове едва в Новото 
време, при Коперник или в случая с камера обскура при Кеплер и Декарт... Основ-
ното желание на това изследване е да свърже проблема за образа с проблема за 

две култури, които значително се различават в своята визуална практика, както 
и в обществената практика на погледа. Това е очевидно при художническата 
перспектива, която няма еквивалент в Близкия изток и както ще се разбере, 
няма и да има. Там понятието за образ е съвсем различно и затова дълго време 
изключва изображенията, които предават действителността едно към едно... 

Беше ясно, че в културната история на погледа, която беше моя тема в Колеж 
дьо Франс в Париж през пролетта на 2003 г., ще се натъкна на перспективата. 
Защото, принципно погледнато, тя не е нищо друго освен една културна техника, 
променила значително визуалната култура на Новото време. Голямата промяна е 
в това, че тя внася погледа в картината и заедно с погледа – гледащия субект. 
Изкуството през Ренесанса се разбира като „умение”, т.е. като професионална 
дисциплина с теоретична компетентност, защото то се явява приложна наука, 
усвоила една математическа теория на визуалното възприятие... 

Все още е рисковано да се разглежда западната визуална култура спрямо една 

Филипо Брунелески
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друга култура и двете да се осветяват взаимно. Но такава размяна на погледи 
е единственият смисъл на опита да се заловиш с двойната тема и да свържеш 
Ренесанса и арабската култура. Но какво означава размяна на погледи?

Размяната на погледи обикновено се случва между двама души или двама гово-
рители по време на дискусия. А между арабската и западната култура, ако може 
да се говори така общо, в хода на историята винаги е имало размяна на погледи, 
която обаче, както се знае, невинаги е била миролюбива. Но в настоящата кни-
га искам да говоря за размяната на погледи не между, а върху две култури. Те 
се оказват много по-различни, ако се разглеждат една до друга, отколкото ако 
погледът ги обхваща поотделно и ако бъдат обяснени в себе си, както обикно-
вено все още става със западната култура... Моето намерение беше да поставя 
двете култури на една и съща височина на очите и една до друга, без те да се 
обезценяват или надценяват една чрез друга. Само така може да се преодолее 
или поне да се ограничи иначе неизбежният евроцентризъм, който открай вре-
ме определя всеки западен поглед към други култури... Една такава размяна на 
погледи показва също, че двете култури, които са тема на книгата, имат дъл-
га обща история, срещали са се, взаимно са се стимулирали и предизвиквали... 
Достатъчно е да произнесем ключовата дума Андалусия, за да си спомним за 
щастливото съжителство на арабската, юдейската и християнската култури. 
Но и в шумната еуфория дебне риск от историческа редукция. Така например 
топосът, че Европа се е запознала с гръцката литература чрез арабски преводи, 
е несправедлив спрямо историческата роля на арабската култура. Опровергава 
го примерът с Ибн ал-Хайтам, известен като Алхацен, на когото е посветена 
третата глава от книгата. Благодарение на революционните си поправки върху 
античната оптика той е още един пример за това, че арабската култура не 
може да се сведе само до преводна култура.

Превод: Людмила Димова
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Боряна Росса 

Obscurum per Obscurius 

или кога диалогът е възможен

Можем ли да оскърбим Бога, ако критикуваме тези, които смятат, че го пред-
ставляват? А какво точно означава „оскърбление на чувствата на вярващите“? 
Този разговор започна да се води в постсоциалистическите общества все по-
активно след началото на 90-те, когато религията отново започна да заема 
своето място в политиката и социалните процеси. Обществената функция на 
религиозните институции има значение не само за принадлежащите към кон-
кретното вероизповедание, но и за всички останали живеещи на същата гео-
графска територия. Тази функция има особено силно влияние в обществата, в 
които едно вероизповедание се слива с държавната политика и започва да бъде 
използвано като неопровержим авторитет за налагане на политическа стра-
тегия дори и върху хора, които не изповядват тази вяра. В рамките на една 
демократична система, която отделя светската от религиозната власт и га-
рантира свободата на словото, представителите на тези две структури (рели-
гиозните и политическите) би трябвало да могат да бъдат критикувани както 
от своите последователи, така и от своите опоненти. Критика на духовната и 
светската власт е съществувала винаги, дори и в общества, които не претен-
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дират да бъдат демократични или да гарантират свобода на словото – така че 
тези въпроси не са актуални само за съвременното общество, а представляват 
един вечен проблем.

Едни от най-адекватните и ясни отражатели на съвременността са изкуства-
та. Чрез тях ние можем да наблюдаваме политическите и социални изменения в 
обществото, отразени  не само в сюжета на произведенията, но и представени 
в техния формален език и иконография. Функцията на артиста и интелектуале-
ца е да критикува и да задава неудобни въпроси – освен да пропагандира идеи – 
да бъде своеобразен юродиви и бидейки смешен или луд в очите на обществото, 
да засегне и неговата съвест. 

Изложбата Obscurum per Obscurius (Да обясниш неясното чрез нещо още по-
неясно), в която аз и Олег Мавроматти участвахме, беше открита на 26 май 
в Талин Арт Хол. Куратори на изложбата бяха Иля Сандулевич (Ilja Sundelevich) 
и Рет Верблан (Reet Varblane). Тази изложба беше предшествана от подобни 
събития като Осторожно религия! открита в Музея на Сахаров, Москва, 2002, 
визираща функцията на религията в нашето съвремие. Осторожно религия! беше 
напълно унищожена на шестия ден от откриването си от четирима по-късно 
героизирани мъже, а споровете около нея завършиха със съдебен процес против 
организаторите . Експозицията в Талин целеше да продължи изследванията 
върху взаимодействието между демократичната светска държава и религиоз-
ните институции, както и да анализира позиционирането на индивида в тази 
ситуация. Съпътстващи въпроси бяха взаимоотношението между личната вяра 
и религията като система, изследване на проблемите на съжителството на 
няколко различни религии в едно културно и политическо пространство, както и 
процесите на създаване на враждебни културни и религиозни стереотипи, подпо-
магащи интересите на консуматорското общество и политическото овластя-
ване. От друга страна, тази изложба повдигна въпроси относно разчитането на 
културните знаци и конкретните иконографии, чрез които хора с различни убеж-
дения могат да общуват и да изградят конструктивен разговор. Естествено 
за страната, в която е работил Юрий Лотман, беше да се говори за съвремен-
ното изкуство като универсална знакова система, използваща интерфейса на 
относително религиозно и политически неангажираното пространство на худо-
жествената галерия, където мнения и спорове могат да  намерят място на не-
утрална територия. За разлика от Осторожно религия!, която се ограничаваше 
във вътрешни за Русия проблеми, тази  изложба включваше участници от целия 
свят, които се занимават с подобни теми в контекста на мястото, от което 
произхождат или в което живеят. Изложбата включваше представители не само 
на православната, но и на мюсюлманската, юдаистката, протестантската и 
католическата общности. Произведенията не се ограничаваха с коментар на 
религиозните авторитети, но и дискутираха проблемите на изграждането на 
властови структури изобщо. 

Работата на естонския художник Ян Томик (Jaan Toomik) например, който снима 
себе си танцуващ върху гроба на баща си, на пръв поглед изглеждаше стерео-
типна, но в същото време беше много подходяща за контекста на изложбата. 
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Метафората на взаимодействието между живото настояще и мъртвото минало 

и на значението на лишените от функционалност авторитети създаде една уни-

версална платформа за контекстуализиране и на останалите произведения. 

При входа на експозицията беше показан филмът на неотдавна загиналата при 

все още неизвестни обстоятелства Аня Альчук, която беше един от кураторите 

на изложбата Осторожно религия! в Москва. Във филма си Отговорен за всичко! тя 

чете писмено покаяние, признавайки се за виновна по всички обвинения, отправени 

към организаторите на изложбата, без да коментира тяхната справедливост. 

Този филм (показван в Центъра за култура и дебат Червената къща миналата 

есен) беше експониран заедно с видео документация от съдебния процес и про-

тестиращите против изложбата тълпи, направена от  Марина Перчихина.
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Босненският художник Дамир Никшич (Damir Niksic), който в момента живее в 
Стокхолм, във видео и фотоинсталацията си се „маркира“ като мюсюлманин. Той 
използва знакова система, подобна на тази, прилагана за стигматизация на ев-
реите по време на холокоста, като пришива на дрехата си символ-арабеска, със-
тоящ се от два пресечени квадрата, в центъра на които пише „мюсюлманин“. 
Никшич сподели, че е обвиняван, че използва знакова система, която „принадлежи“ 
само на  евреите, но всъщност тази негова работа много точно визира стере-
отипността на знаковото съзнание, модулирано от масмедиите. Определянето 
на „врага“ в нашето съвременно общество, което като че ли повсеместно се 
„бори с тероризма“, или най-малкото го обвинява за много от днешните злини, 
е избрало да дефинира този „терорист“ като „мюсюлманин“ и индивид с опре-
делени расови особености. В този случай аз намирам използването на подобна 
стигматизираща иконография за съвсем уместна. Тя определя религиозната или 
етническа общност като виктимизирана. Жълтата звезда на гетото придобива 
значението на универсален знак на дискриминация. Но инсталацията на Никшич 
не е едностранчива. Във видеото, съпътстващо фотографиите, той се появява 
като военен, занимавайки се с религията, като формираща и подпомагаща поли-
тически властови структури. Убеден мюсюлманин, той не участва в Босненска-
та война поради нежеланието си да воюва против „съседа си“ –  феномен, който 
можем да наблюдаваме широко отразен в постюгославското кино. По време на 
войната той се намира в САЩ, а след завръщането си не е в състояние да на-
мери работа, защото не е воювал. 

Опит за подобен трансфер на знак, придобиващ универсално значение, но за 
съжаление твърде неубедителен поради това, че е използван във своята стере-
отипна форма, беше направен в работата на Таня Муравская (Tanya Muravskaya), 
естонка от украински произход. Тя облича черно фередже и се снима на фона на 
стена, боядисана в бяло и синьо, като прави директна препратка към цветовете 
на естонското знаме. Муравская облича тази черна дреха, която за нея е символ 
на положението на потиснатия „друг“ в общество със силни националистични 
настроения като естонското. Ясна и актуална като намерение, тази работа 
за съжаление беше намерила неудачен израз. Тя нарушаваше визуални и културни 
кодове, използвайки фереджето в изграденото му в немюсюлманските общества 
стереотипно значение на „робско“ облекло. Така тази работа беше станала 
неприемлива и неадекватна за представителите на мюсюлманските общности. 
Някои от тях в лични разговори отбелязаха тази неадекватност, която само 
попречи на посланието на художничката, всъщност тя нямаше намерение да се 
ангажира с ислямска, а само с локалната естонска политическа ситуация. Веро-
ятно поради визуалното сходство фотографията на Муравская беше поставена 
точно до работата на иранския художник Шахрам Ентекаби (Shahram Entekhabi), 
който живее и работи в Лондон, Берлин и Техеран. По една щастлива случайност 
той се занимаваше със стереотипизирането на фереджето в западната поп и 
порно култура. С помощта на черен флумастер той беше „облякъл“ във фередже-
та фотографии на голи жени, рекламиращи сексуслуги по телефона. Фереджето 
се беше превърнало в сексуален фетиш, веднъж пренесено във визуалната и 
идеологическа среда на консуматорското общество, за която то няма никакво 
значение. Тази съпоставка между работите на двамата художници ми се стори 
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много интересна, но за съжаление не беше ясно доколко тя е нарочна. Излож-
бата имаше дизайнер в лицето на художничката Лина Сийб (Liina Siib), поради 
което отговорността на кураторите за нейното подреждане не беше определе-
на. За да завърша с тази тема, ще спомена изказването на израелския художник 
Дрор Фейлер (Dror Feiler) по време на дискусията на следващия ден, в което той 
отбеляза, че отдавна е проява на лош вкус евреите да бъдат обвинявани за 
злините в света, но подобно обвинение все още не се счита за некоректно по 
отношение на други етнически и религиозни групи, като мюсюлманите и хората 
от арабски произход например. Работата, която той представи в изложбата за-
едно с шведската художничка Гунила Скулд-Феилер (Gunilla Skuld-Feiler), работе-
ше с контекста, в който могат да бъдат използвани и интерпретирани свещени 
юдаистки текстове, като тяхното значение може да бъде напълно преобърнато. 
Тази контекстуализация на текстовете, отнасяща се и за всеки друг вид текст, 
беше представена в конструирането  на микрониво, олицетворено от малките 
бели къщички, в които бяха разположени видео екрани с различни филми, посве-
тени на тези текстове. 

Нашата работа Напук на всички дяволи! се занимава с като че ли най-важното 
в тази изложба-дискусия – използването и разчитането на визуалния знак като 
транслатор на идеи и комуникацията между различни култури в едно разнолико 
нехомогенно общество. По време на престоя ни в САЩ през 2006 г. за Хелоуин 
ние решихме да измислим най-странния костюм и да удивим доста изобретател-
ната по отношение на преобличането нюйоркска тълпа, която същевременно е 
и може би най-мултиетническата в света. Проблемът беше сложен, но ние лесно 
намерихме отговор – облякохме се като юродиви, които носят иконата Спас 
Неръкотворен. Избрахме тази икона поради основополагащото  място в хрис-
тиянската иконографска традиция. Юродивия както вече споменах, асоциираме 
с функцията на художника в обществото, така че този „костюм“ беше по-ско-
ро визуален знак на нашата идентичност, отколкото костюм. Православната 
иконография е почти непозната на нюйоркското население, а още по-странно е 
някой да клекне с икона в ръцете на ъгъла на улицата. Лесно разпознаваемият 
образ на просяка в православното общество се оказа неразбираем и плашещ 
дори за такава демократична и мултикултурна тълпа като хелоуинската в Ню 
Йорк. Една жена дойде да ме пита дали не ми е лошо, а полицаи ме изгониха от 
място, в което иначе се въртяха много други маскирани хора. В Талин ние пре-
несохме американския ритуал „pumpkin carving“, или дълбаене на тикви, който не 
е типичен за естонците. 

За съжаление независимо от усилията на организаторите действителен диалог 
по време на изложбата Obscurum per Obscurius не се получи по същия начин, 
по който не се получи диалог в Осторожно религия!. Причините за тази липса 
на разговор в двата случая обаче бяха коренно противоположни. Московската 
изложба събуди религиозен екстремизъм и нетърпимост, както и нежелание за 
разбиране на знаци, неовластени от политическото статукво, които бяха пред-
ставени в дискусионната среда на музей, символ на дисидентството и досега. 
Тази хомогенна тълпа, представляваща „обидените“, не беше готова да влезе в 
диалог. Формиращи своето мнение стихийно, тези хора поставиха в една кате-
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гория произведения с не особено адекватен и по-скоро повърхностен характер 
и други, които в някои случаи бяха дори проправославни или просто анализиращи 
проблемите на визуалния знак. Диалогът не се получи нито в съда, нито извън 
него. Тези, които казаха, че са „обидени“, предпочетоха да унищожат физически 
обекта – причина за дискусия (произведенията на изкуството), и да използ-
ват овластената си позиция на конструираното на държано ниво обществено 
мнение, като потърсят съдебна отговорност, вместо да водят диалог. След 
приключване на делото Аня Альчук беше оправдана, но директорът на Музея на 
Сахаров Юрий Самодуров беше осъден да плати голяма глоба.  

Диалогът в Талин обаче не се получи поради коренно различна причина. Всички 
като че ли бяха доволни и щастливи и единственото становище беше – мисли 
както искаш, казвай каквото искаш, само ме остави на мира. Диалог се получи 
само на индивидуално ниво, преди всичко между художниците. На организираната 

Дамир Никшич, Мюсюлманска кръпка (Moslem Patch), 2005

дискусия след изложбата бяха поканени теологът Томас Пол (Toomas Paul), чия-
то презентация беше Религия и демокрация, и Михаил Лотман (Mihhail Lotman) с 
Паралелни светове. Канон и нормативност. В своята презентация той засегна 
политическите проблеми, възникнали при пренасянето на паметника на заги-
налите във Втората световна война съветски войници и техните кости от 
центъра на Талин във Военното гробище. Този случай беше разгледан от гледна 
точка на сакралния знак. Според Лотман, който също активно участва в поли-
тическия живот на страната, управляващите, взели решение за преместването 
на паметника, поради неспособността си да прочетат значението на знака – 
сакралността на мястото на паметника – всъщност са дали повод новите по-
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коления естонци от руски произход символично да „пролеят кръвта си“ в защита 
на своя сакрален символ. Така мястото не е загубило значението си, а е станало  
причина за поляризиране на обществото и изостряне на националистическия 
екстремизъм и от двете страни. 

За участие в панела след презентациите бяха поканени духовни лица с властови 
позиции в различните религиозни общности – православна, протестантска, юда-
истка и мюсюлманска. Въпреки нахвърляните проблеми от страна на двамата 
презентатори, както и въпросите на модератора Иля Сандулевич, почти всеки 
един беше заел отбранителна позиция, като че ли чакаше да бъде нападнат. 
Сандулевич задаваше въпроси към представителите на различните религии по 
конкретни произведения, но въпреки конкретиката те не пожелаха да говорят.  
На всички зададени въпроси представителите на религиозните общности отго-
вориха с нещо като „нищо от това, което виждам, не ме засяга, въпросът е от 
каква страна ще се погледне, а аз го гледам от тази, която ми дава възможност 
да се представя за безразличен“. Естествено, може да се каже, че не бива да 
се иска прекалено много от едно толкова разнородно събрание, и това, което 
може да се получи, в най-добрия случай е политически коректно мълчание. Тази на 
пръв поглед толерантност обаче е измамна. Поради две причини. Едната е, че 
никога не можеш да разбереш какво точно мисли мълчащият човек, а втората 
е, че чрез мълчанието си той лишава тези, които искат да общуват с него, от 
знанието си. И тук не става въпрос за необходимост от реакция, подобна на 
тази в Москва. Напротив, в общество, наричащо себе си демократично, трябва 
да има сблъсък на различни мнения, които не са военизирани, а имат конструк-
тивни намерения. Не говорейки, не означава, че сме толерантни, а напротив, 
може да означава, че нашето мнение ще бъде изразено на друго място и с други 
средства, в момента, в който ние се намираме във властова позиция. Мълчани-
ето понякога може да е знак за заплаха, а не за съгласие. 

Селекцията на представените произведения не беше перфектна, а и би било 
добре тя да не претендира за такава. Бяха включени произведения с неясна цел 
и значение, което остава на съвестта на кураторите и на самите художници. 
Въпреки това тази изложба, както и всеки опит да се говори задълбочено по 
темата за религията и властта в демократичното общество, е един тест за 
всяка личност или институция, която смята, че представлява неоспорим авто-
ритет във всичките си проявления. Светът, в който живеем, не може без кри-
тика. И ако художникът е възприеман не като юродиви, който вика на площада, а 
като блудницата, която водят пред Иисуса, за да я осъди, то тогава най-добре 
е да си спомним думите Му: „Нека първи хвърли камък този, който смята себе 
си за безгрешен“. 


