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Проф. Херман Тойле е директор на Института за 
източно християнство в Наймехен, Холандия. Про-
фесор е в Университета „Радбауд“ в Наймехен и в 
Католическия университет в Льовен, Белгия. Автор 
е на множество публикации за християнството в 
Близкия изток. В ролята си на изследовател, препо-
давател и експерт в областта на християнските 
традиции на територията на Източна Турция, Си-
рия, Ливан и Ирак често е пътувал в региона и поз-
нава историята и съвременния живот на християн-
ските общности там отблизо.

християните	и	

мюсюлманите	В	сирия	са	

солидарни	В	страданието

Разговор на Иглика Василева с проф. Херман Тойле специал-

но за сп. Християнство и култура

Сирия принадлежи към териториите, станали люлка на християнството. 
Гражданската война там принуждава сирийци мюсюлмани, но и много от 
местните християни да напускат родната си земя. За да добием по-ясен 
поглед върху съвременната ситуация, е важно да опишем, макар и в най-об-
щи щрихи, ситуацията преди войната. Колко на брой християни живеят в 
Сирия преди започването на военните конфликти и към кои църковни тра-
диции принадлежат те? В кои градове и области са съсредоточени христи-
янските общности в Сирия? 

В Близкия изток е трудно да се говори с конкретни цифри. Християните в Сирия 
са приблизително между 800 хиляди и 1 милион, което ще рече, че представ-
ляват около 6 или 8 процента от населението. Многобройно е християнското 
население в столицата Дамаск, но още по-многобройни са християните в Алепо, 
който до неотдавна бе най-християнският град в Близкия изток. Също така в 
северозападната част на Сирия (областта между Турция и Ливан) живеят много 
християни и там църквите и параклисите доминират местния пейзаж, което е 
необичайно за една територия в Близкия изток – гледката е сродна с тази в 
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християнски земи. Християни живеят в много области в Сирия. Трудността да 
се схване същността на християнството там идва от това, че християнските 
традиции в Сирия и в Близкия изток са изключително разнородни. В Сирия основ-
ната група християни се определят като рум ортодокс – това са гръцките или 
византийските православни християни.1

Също многобройна е общността на гръцките католици, известни още като 
мелкити, които са свързани с Рим. Патриарсите и на двете църкви – на Гръцка-
та православна антиохийска църква и на Гръкокатолическата мелкитска църк-
ва – живеят в столицата Дамаск. Макар в миналото двете църкви да са имали 
спорове помежду си, днес те са в добри икуменически отношения. Третата група 
християни са сирските православни християни. Терминът сирски се отнася не 
към страната Сирия, а към езика, който ползват и до днес в богослужението 
си, а именно сурйайа, диалект на арамейския, докато и гръцките православни, и 
мелкитите ползват арабския език.  

Какъв е социалният статус на християните в сирийското общество? 

По отношение на социалния статус живеещите в западните градове християни 
принадлежат към заможната средна класа. Много от тях работят в сферата 
на търговията или като адвокати и лекари, а също и в местната администра-
ция. В североизточната част на страната живеят предимно асирийските, или 
несториански християни, които са в по-уязвима социална позиция, но не толкова, 
колкото жителите в други части от страната. Районът, в който живеят, е по-
беден и това определя социалния им профил.  

Може ли да се твърди, че преди началото на гражданската война в Сирия 
съществува религиозна търпимост? 

Да, определено. Много от районите с християнско население изобилстват от 
катедрални храмове, църкви и манастири, като това са не само старинни сгра-
ди, но и нови постройки. Настоящият режим, който се състои от представители 
на малцинството алауити, се опитва през изминалите години да спечели под-
крепата на християните. Затова и християните са ползват с определени рели-
гиозни свободи и могат да се изявяват като християни в обществения живот. 

Например сирийската държава признава християнските празници, а в неделя сут-
рин християните могат без проблеми да участват в неделната литургия. В този 
смисъл позицията на християните до неотдавна е била добра. Като искам да 
добавя, че не само алауитите са подкрепяли християните, но и сунитите са в 
много добри отношения с християнското население.

Макар много християни да са емигрирали още преди избухването на гражданска-
та война, това не е било заради религиозните им убеждения. Причината хрис-

1 Обозначението гръцки или рум се отнася основно към факта, че тази традиция води началото си от Визан-
тийската империя. Гръцката православна антиохийска патриаршия не е свързана с Гръцката православна 
църква в съвременна Гърция. Б. а. 
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тияни, но и мюсюлмани да емигрират в миналото, е стремежът към по-добър 
живот, към повече свобода, към свобода на словото и т.н. Режимът на Асад е 
толерантен към християните, но това е особен вид толерантност, толерант-
ност през погледа на една диктатура. Християните имат право да честват 
Коледа и Великден и се радват на много други права и свободи, но при условие 
че не критикуват режима.  

През изминалите столетия християните в Близкия изток са живели в гра-
ниците на няколко империи, съжителстват и до днес с исляма и въпреки 
това са запазили традициите и идентичността си непокътнати. Кои са 
най-впечатляващите и важни примери за културния принос на християните 
в Сирия?

Ако говорим за културен принос на християните в сирийското общество, то вед-
нага трябва да направим разграничение между различните религиозни общности. 
Например гръцките православни християни и гръцките католически християни 
са с по-съществен принос, както и общностите на маронитите2 и арменците, 
също многобройни в Алепо. И като най-значителен принос в културно отношение 
бих назовал факта, че гръцките православни християни и гръцките католически 
християни активно са участвали в изграждането на Сирия като арабска нация. 
Това са християни с подчертано арабски културен профил, които са тясно свър-
зани с развитието на арабската етническа идентичност на Сирия. Участвали 
са в сирийския политически живот след отхвърлянето на френския мандат в 
Сирия. Например политическата партия, която в момента е на власт, партията 
БААС, е основана от Мишел Афлак, рум ортодокс християнин от Сирия. 

Очевидно е, че тази политическа ангажираност е от интерес за самите хрис-
тияни. След отхвърлянето на френския мандат тези две християнски общности 
полагат усилия да изградят една нация, в която споделената арабска етническа 
идентичност е от първостепенно значение, докато религията остава фактор 
на заден план. Това е, разбира се, съвършено различна нагласа от идеята да се 
изгради ислямска държава, в която всички, които не са мюсюлмани, автоматично 
стават втори ранг граждани. 

Сирските православни християни и православните арменци говорят арабски, но 
са със собствен етнически профил, който не е подчертано арабски, и затова не 
са така активни в политическия и културен живот, характерни за изграждането 
на една арабска идентичност.   

Днес християните в Сирия биват описвани като общност, попаднала между 
„два огъня“ – симпатизантите на Башар ал Асад, от една страна, и бунтов-
ническите групи, от друга. Според някои репортажи християните стават 

2 Маронитите са древна християнска общност, почитаща сирския светец от ІV век Мар Марун (св. Марон). 
Днес маронити населяват предимно Ливан, но и някои области в Сирия, Кипър и Израел. Маронитската църква 
е разновидност на западната традиция в сирското християнство и от ХVІ век е в пълно общение с Римокато-
лическата църква. Духовният глава на Маронитската църква носи титлата маронитски патриарх на Антиохия и 
целия Изток и се утвърждаван от Ватикана. Б. а.  
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мишена на тормоз и са принудени да се изселват. Каква е позицията на 
християните в настоящия конфликт? 

В едно подобно описание липсва нюансираност. Вярно е, че режимът на Асад е 
подкрепял християните и християните от своя страна са съдействали на режи-
ма. Но това не означава, че са съдействали на диктатурата или че я подкрепят, 
иначе нямаше масово да емигрират през последните години. В момента хрис-
тияни участват в опозицията и са се включили в Сирийския национален съвет. 
Предишният лидер на СНС например бе рум ортодокс християнин. 

Така че твърдението, че християните са масово на страната на настоящия ре-
жим и масово отхвърлят опозицията, не отговаря на реалността и не е нюанси-
рано. В същото време не е съвсем ясно какъв точно е съставът на опозицията. 
Ясно е обаче, че сред опозицията има ислямистки фундаменталисти, предимно 
чужденци. Затова има и християни, които се боят да подкрепят опозицията и 
се опасяват, че ситуацията за тях след свалянето на режима може да се окаже 
по-неблагоприятна. 

Става дума за поредица разтърсващи инциденти, като например неотдавнашно-
то отвличане на двама епископи от Алепо – гръцки православен епископ и сирски 
православен епископ. Също така има случаи на опожарявани църкви, посягано е 
върху живота на няколко свещеници. Затова някои християни се колебаят на коя 
страна в конфликта да застанат. Макар да става дума за отделни инциденти, 
това са сериозни и драматични инциденти. Игуменът на манастира Мар Муса 
в централна Сирия, Паоло дал’Олио, беше посветил целия си живот на диалога с 
исляма и считаше това за свое призвание. След отвличането на двамата епис-
копи от Алепо същият този Паоло дал’Олио замина, за да посредничи и разговаря 
с т.нар. бунтовници. Той незабавно бе заловен и все още не знаем как е, дали е 
жив и дали са живи двамата отвлечени епископи. В няколко града има разрушени 
църкви и християнското население там е мишена на ислямистки нападения. Тези 
инциденти всяват страх у местните християни. 

Цялото сирийско население е потърпевшо и страда от войната и от отда-
лечаващата се перспектива за мир. Има ли конкретна разлика между стра-
данията, които християните преживяват в условията на гражданска война, 
и страданията на другите етнически и религиозни групи в Сирия? 

Не. Това е много важен въпрос. Същото наблюдавах и в Ирак. Западът и много 
християни извън Сирия остро осъждат насилието над сирийските християни. 
Но не бива да се забравя, че мюсюлманското население също толкова страда 
от насилието и от войната. В това отношение християните и мюсюлманите 
са солидарни в страданието. Твърдението, че жителите мюсюлмани са масово 
настроени срещу християните, не отговаря на действителността. Не само ре-
жимът на Асад е проявявал толерантност, но и между сунитите и християните 
също има братски чувства. Усилието на християните съвместно с мюсюлмани-
те в Сирия да бъде изградена една арабска нация датира още от периода преди 
режима на Асад.  



2013 / брой 8 (85)

9

Има случаи на християни бежанци, които не смеят да се регистрират 
официално, например при Върховния комисариат за бежанците на ООН  
(ВКБООН), и така не могат да получат нужната помощ. Какъв процент 
приблизително от християнското население вече е напуснало страната и в 
кои страни най-вече търсят християните убежище? 

Броят на християните бежанци не е известен, но знаем, че много от тях мина-
ват границата с Ливан и там търсят убежище. Това, разбира се, е проблема-
тично за такава малка страна. Има и християни, които се насочват към Турция 
и най-вече към сирските православни манастири в Източна Турция. В Истанбул 
също има бежанци сирски християни. Християни се изселват и в Ирак, и в Йор-
дания. В Ирак се завръщат предимно иракски християни, които преди години са 
напуснали страната и са се заселили в Сирия заради по-голямата религиозна 
свобода там. 

Имат ли християните в Сирия лидери и как могат те да помогнат на бежан-
ците християни? 

Не може да се каже, че има един лидер, и това е така заради конфесионал-
ния начин на мислене, който играе роля там. Гръцкият православен патриарх 
и Гръцкият католически патриарх са може би най-важните лидери в момента. 
Сирският православен патриарх също има важна роля. Но няма един общ духо-
вен водач, който да говори от името на всички християни в Сирия. Освен това 
всички християнски общности в страната са транснационални. Например гръцки 
католици има в Сирия, но и в Ливан, където една голяма част от населението е 
била потърпевша от натиска, оказван от Сирия, което води до разделение сред 
гръцките католически християни в двете страни. Много от сирийските хрис-
тияни търсят убежище в Ливан, но имат по-различна преценка за ситуацията 
там. А духовният лидер трябва да е дипломатичен и да говори от името и на 
сирийското, и на ливанското население от гръцки католици. 

Някои политици говорят за целенасочен процес на „религиозно прочистване” 
на населението от християни в Сирия. Приемливо ли е едно такова виждане, 
или става дума по-скоро за масова емиграция на християни вследствие от 
войната и нестабилността в региона? 

Не може да се говори за процес на религиозно прочистване. Налице са, разбира 
се, серия от нападения и посегателства над църкви и над християни в страната, 
което плаши местното християнско население. Но както вече споменах, не е 
ясно какъв точно е съставът на опозицията. Сред групите от бунтовници има 
и ислямистки фундаменталисти, които нямат сирийски произход. Но дали става 
дума за 10% или за 30% от опозицията, не е ясно. Християните се опасяват, 
че в Сирия може да се повтори сценарият с Ирак, при който премахването на 
диктатурата доведе до нестабилност, засилващ се фундаментализъм и вземане 
на закона в свои ръце.

Какво може да направи Европа в краткосрочен и в дългосрочен план по 
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отношение на бежанците? Необходимо ли е християните от Сирия да се 
радват, за разлика от мюсюлманите, на някакво специално отношение от 
страна на властите в Европа?

Не виждам защо само християнинът трябва да бъде допуснат, след като и мю-
сюлманинът е жертва на насилие. Това зависи и като цяло от индивидуалната 
ситуация на всеки бежанец. Ако е налице конкретен случай, при който христи-
янин е станал жертва на насилие заради религиозните си убеждения, той би 
трябвало естествено да получи политическо убежище. 

Какво е характерно за диаспората от сирийски християни през изминалите 
десетилетия? Къде са се заселили най-многобройни общности християни 
от Сирия? 

Още от 1900 г. голяма вълна от мигранти, сирски православни и сирски като-
лически християни, се заселват в Съединените щати, като част от тях идват 
от Сирия. Във Франция живеят много сирски католици, а в Германия има значи-
телна общност от гръцки православни християни. В Швеция и в Нидерландия са 
се заселили сирски православни християни, родом предимно от Източна Турция и 
Ирак, като към тези общности се насочват и други техни събратя християни, 
които сега напускат Сирия.  

Ситуацията в Сирия и в Близкия изток от началото на т.нар. Арабска про-
лет е нестабилна. Как преценяватe бъдещето на християнските малцин-
ства в Сирия? Как би се отразила гражданската война там върху христия-
ните в дългосрочен план? 

Аз съм за диалог. И възможен изход от безизходицата в момента според мен е да 
се разговаря с Башар ал Асад. Много политици принципно отказват да говорят 
с него, но това би трябвало да стане. Трябва да се разговаря с всички страни 
в конфликта. И от страна на опозицията има гласове, които трябва да бъдат 
чути. 

През изминалите години, още преди началото на войната, християнското на-
селение в Сирия значително намаля. Една голяма част християни емигрираха 
заради обстоятелството, че живеят в диктатура, много от тях отидоха да 
живеят при свои роднини в чужбина. Християните емигрират от десетилетия. 
Фактът, че християните са с по-малки семейства в сравнение със съграждани-
те си мюсюлмани, също е от значение за относителния им демографски срив. 
Настоящият конфликт неминуемо стимулира емиграцията, която от години бива 
осъждана от църковните лидери там. Говори се за постепенното изчезване на 
християните от Близкия изток. Например от 1 милион християни в Ирак след 
войната там са останали едва 300 хиляди, което, разбира се, е драматична про-
мяна. А ако едно малцинство изпадне под определена демографска граница, то 
по-трудно може да има социална тежест и влияние. От друга страна, има на-
дежда, че християните, които сега съдействат на опозицията, ще се опитат да 
изградят бъдеще за християните в родната им земя. Те са все пак автохтонно-
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то население по тези земи, тъй като християни живеят там още преди исляма.

Абсолютно не съм съгласен с тезата на Филип Дженкинс, който говори за „те-
ология на изчезването“. Според него християните трябва да се примирят с фак-
та, че християнството в Близкия изток е на изчезване и да намерят духовна 
утеха в мисълта, че християнските традиции ще продължават да живеят някъ-
де другаде, а в Близкия изток ще останат църковни постройки и други символи 
от историята им. Това не е посланието, което християните в региона очакват 
да чуят. Сирия трябва да продължи да бъде мултирелигиозната страна, каквато 
е била винаги, където има място и за граждани със светски мироглед – плура-
лизъм, който да бъде отразен в откритост към етническите и религиозните 
малцинства там.
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„Един голям теолог на нашето време”. 
Така кардинал Жан-Мари Люстиже озаг-
лавява свой текст, посветен на Ели Ви-
зел, изтъквайки, че творчеството на 
този голям еврейски писател и Нобелов 
лауреат за мир (1986) е всъщност не-
отделимо от неговата съдба, свързана с 
Аушвиц и оцеляването му от Холокоста. 
Ели Визел е роден на 28 септември 
1928 г. в Сигет, Румъния, в религиозно 
еврейско семейство. През 1940 г. Сигет 
е присъединен към Унгария, а през май 

1944 г. всички евреи от града, включително и семейство Визел, са депортирани в Ауш-
виц, където загиват майка му и неговата сестра. Ели Визел заедно с баща си са премес-
тени в Бухенвалд, където неговият родител умира от болести и изтощение. През април 
1945 г. съюзниците освобождават затворниците от Бухенвалд и Ели Визел заминава за 
Париж. Научава френски, следва философия в Сорбоната и започва да работи като жур-
налист. От това време е и решението му да пише на френски, въпреки че първата му 
книга излиза на идиш в Аржентина. Заминава през 1955 г. като журналист за Ню Йорк, 
а от 1962 г. става американски гражданин, като в последните години започва да пише 
и на английски. През 1958 г. излиза на френски език романът му Нощта (бълг. издание на 
„Сиела” 2003 г.), с предговор на Франсоа Мориак, който му носи световна известност. 
Следват Зазоряване (1960) и Денят, 1961. Посещава СССР през 1965 г., за да проучи съд-
бата на евреите там, в резултат на което се появява книгата Евреите на мълчанието 
(1966), в която призовава международната общност да подпомогне емиграцията на съ-
ветските евреи. Бил е дългогодишен преподавател в университетите в Бостън, Йейл и 
Джорджтаун. В периода 1980 – 1986 г. е председател на американския Мемориал на Холо-
коста. Известен е с обществената си дейност, а от юни 2010 г. е сред инициаторите 
на международната кампания в подкрепа на Михаил Ходорковски. В края на 2012 г. беше 
обявено, че Ели Визел и Барак Обама пишат съвместна книга. Предложеният тук текст 
„L’étranger de la Bible” е от книгата Paroles d’étranger, Paris, Seuil, 1982.

Ели	Визел

Чужденецът	от	БиБлията

Една нощ или един ден, текстът не го уточнява, Авраам имал видение. Бог му 
потвърдил обещанията Си: той ще има наследник, пътят му на земята не ще 
бъде заличен, нито забравен; цялото човечеството ще гледа бъдещето през 
неговите очи.

Авраам: първият от една редица, основател на народи. Първият, вдигнал глас 
срещу мрака и неговите идоли, първият, който заявява, че Бог е Бог, сиреч, че 
задачата на човека е да бъде човечен. След него историята ще има различен 
ход: нищо не ще бъде както преди.
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Погледни небето – казва Бог – и изброй звездите, ако можеш ги изброи; толкова 
ще бъдат твоите потомци.1

И все пак Авраам изпитва безпокойство, породено от неговите съмнения. Бог 
му обещава тази земя, но Авраам изисква доказателства: по какво ще позная, 
че ще я владея?2

Тогава Бог го кара да извърши доста странен ритуал: Авраам взима тригодишна 
телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб, разсича ги 
наполовина и слага една част срещу друга, само птиците не разсича. Налитат 
върху труповете грабливи птици, но Авраам ги разпъжда. По залез слънце го на-
ляга тежък сън, обзема го ужас и голям мрак. Тогава Бог му казва: 

Знай, че твоите потомци ще бъдат пришълци (чужденци) не в своя земя, ще ги 
поробят и ще ги угнетяват четиристотин години; но Аз ще съдя народа, който 
ще ги пороби; след това те ще излязат (за насам) с голям имот...3

Междувременно слънцето се скрива и настъпва пълен мрак. Авраам вижда как 
дим, като че от пещ, и огнен пламък преминават над разсечените животни. И 
Бог сключва завет с него: На твоето потомство Аз давам тая земя, от Египет-
ската река до голямата река, река Ефрат...4

Този алегоричен и смущаващ пасаж привлича вниманието ни, защото съдържа 
за първи път термина „чужденец”. Разбира се, Адам (а не Авраам) е първият 
чужденец в Историята – пред Ева и особено пред Бог, който го зове и търси – 
Ayekha (Где си?5). Адам има типичния рефлекс на бежанец: той бяга, крие се, иска 
да остане невидим. 

Ала Авраам е първият, който научава думата „чужденец”: неговите потомци ще 
бъдат чужденци на чужда земя. Уведомление, което Авраам получава, докато си 
е още у дома, в земята, която Бог е отредил за децата му и техните потомци. 
Другояче казано: Авраам се намира в обетованата земя, когато Бог му казва, 
че един ден неговите потомци ще бъдат изгнани и третирани като жертви от 
угнетяващи ги народи. 

Можем тогава да се запитаме защо появата на чужденеца в Библията е свър-
зана с обещание. И защо е част от Завета? И още: какво е точното значение 
на думата чужденец? Кой е чужденец? Как се става такъв? И какво трябва да 
направиш, за да престанеш да бъдеш чужденец?

Човекът е по дефиниция чужденец: идващ от никъде, той се потапя в свят, кой-

1 Бит. 15:5.
2 Бит. 15:8.
3 Бит. 15:13.
4 Бит.15:18.
5 Бит. 3:9.
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то е съществувал преди него и ще съществува след него; свят, който изобщо 
не се нуждае от него.

Чужденец, той прекосява съществуването, съпроводен от други чужденци, кои-
то обича, завижда им или ги мрази; дадено му е да се сближи с другите един-
ствено за да измери разстоянието, което завинаги ще го отделя от тях; те са 
заедно, но не са подобни. 

Защото съществуват три категории чужденци:

– Първият чужденец е неутрален, над тълпата, безразличен, почти отсъстващ. 
Един християнски моралист от XIV в. би трябвало да е имал предвид него, когато 
е съветвал: „Нека поведението ти на земята да е това на чужденец или пътник, 
когото светските дела не засягат”.

– После имаме чужденеца, който подбужда, стимулира, който стъписва: доста-
тъчно е да се яви и обществото, закостеняло в привичките си, грейва. Опит-
вате се да го впечатлите, да го очаровате, да съществувате за него. Той е 
положителният, добър, творчески чужденец. Чрез появата си ви помага да се 
превърнете в изпъната струна, а не в откъсната и повехнала клонка. Той е жи-
вописен персонаж, носител на тайна. Поетът вагабонт. Той е принцът на върха 
на славата и на богатството си, както и мъдрецът в своята зрялост: това е 
зовът на бурята, която ще се стовари върху вълните. 

– Третият, това е враждебният, ако не и ненавистен чужденец: той извиква 
страх, отказва да се разкрие. Той иска да вземе, не да даде. Злосторен по своята 
същност, той прониква в настоящето не за да го обогати, а за да го накърни и 
принизи. Негови средства са ненавистта, коварството, подозрението. Затворен 
в себе си, той се ненавижда и иска да приличате на него. Гневът му не стихва, 
освен ако не ви стъпче с крака в калта. Това е окраденият крадец, който иска да 
краде отново, пропусналият жертвата си убиец, който вярва само в смъртта, и 
то във вашата смърт. Това е маскираният палач, който сее смут. Това е врагът.

Откриваме тези три категории в Библията. Преди да ги проучим отблизо, нека 
само отбележим, че проблемът, който поставя чужденецът, е от най-съществе-
ните през този век – и може би през всички векове.

В наши дни човекът е обзет от усещане за провал и изолираност, макар то да 
се опровергава от целия му технологичен триумф. Чувство на отчуждение, на 
безполезност, на абсурд: човекът се чувства изпразнен, отчаян, чужд на света 
и на самия себе си; между аза и неговото съзнание има разрив, а не комуникация. 
Каквото и да прави, човекът е осъден, прокуден. Принуден да странства, той, 
в края на краищата, забравя началната си отправна точка. Откъдето идва и 
неговата болезненост и депресия: той се чувства „никъде” у дома си. И вече не 
иска да търси: всичко е изпробвано, всичко е казано. Всичко е преживяно.

Ето защо той се съмнява във всичко: неспособен е да обикне и да откаже лю-
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бовта, да се определи като смъртен сред смъртните, да предложи или приеме 
помощ. Той се съмнява в собственото си съществуване: сигурен ли съм, че жи-
вея живота си? Ами ако живея участта на другиго?

Тогава започва да използва наркотици, доближава се до смъртта и лудостта; 
бива привлечен от мистицизма, нихилизма, насилието и ненасилието; той върши 
каквото и да е, заедно и срещу когото и да било, за да се разтърси, да се про-
буди, да се включи в мрежа от приятели, да участва в някакво човешко дело: да 
живее пълноценно, интензивно. Ето защо има толкова мъртъвци зад нас и около 
нас, за които мислим и с които сме съпричастни. Защото е по-добре да принад-
лежиш на мъртвите, отколкото на нищото. Мьорсо, чужденецът на Камю, убива 
може би за да почувства, че живее. По-добре е да усетиш наказанието, отколко-
то да го избегнеш. По същата причина хора се отдават на смъртта. Убиецът и 
жертвата съществуват един за друг по един и същи начин, в едно и също време, 
обвързани от едно и също деяние. За осъдения палачът не е чужденец.

За евреина този проблем е особено тревожен. Причините са очевидни. Още 
от началото, с някои изключения, той е чужденецът. Преследван, гонен, той 
предизвиква омраза, каквато се изпитва към всички, които не принадлежат към 
клана, към племето. Ето защо антисемитизмът е барометър, който надхвърля 
еврейския въпрос. Човечността на една национална или етническа общност се 
измерва чрез нагласата  към чужденеца евреин, тоест към Евреина.

Познаваме тази нагласа в редица страни. Но... каква е еврейската концепция за 
чужденеца? Какво е съждението, което еврейската традиция има спрямо някой, 
който живее навън, от другата страна или редом с общността на Израил? Ка-
зано още по-конкретно – какво мисли един евреин за някой, който не е евреин?

Чужденците – езичниците – от Библията нямат основания да се оплакват. Ев-
реинът е по-скоро благосклонен към тях, нека го признаем. Амалик6? Това е едно 
изключение: става дума все пак за врага, който е искал да унищожи, да изтреби 
до крак и последния евреин. Другите, като цяло, са представени вълнуващо. Исав 
много повече от брата си извиква състрадание, Исмаил – също. Фараонът: въп-
реки злото, което причинява, не успяваме да го намразим истински. Впрочем Бог 
не го иска от нас. А Бог е този, който дърпа конците, той „ожесточава” сърце-
то на Фараона. Клетият Фараон: играчка на Бога и жертва на евреите. Друго 
недоразумение: Валаам7, „пророкът”, който не успява да прокълне Израил; той 
композира фрази, поеми, с които иска да каже зло за еврейския народ, а накрая 
казва добро: как да не съчувстваме на мъката му?

Което означава, че всички тези езичници са ни наистина близки и те са интег-
рирани в библейския пейзаж: всеки притежава име, функция, собствена участ. 
Трудно е да ги възприемаме като чужденци.

6 Син на Елифаз и внук на Исав (Бит. 36:12). Б. пр.
7 Числа, глава 22-25. Б. пр.
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Какво или кой е чужденец? В Библията откриваме различни негови наименования: 
Guér, Nokhri и Zar. Тези три понятия претърпяват драматична промяна в талму-
дическата литература.

Guér и Nokhri в библейски контекст обозначават едно юридическо и географско 
положение, докато Zar възниква на полето на духовните и религиозни възгледи. 
Другояче казано: първите два термина имат профанно приложение, докато тре-
тият предполага сакралното.

Guér живее сред нас: на еврейска земя, в еврейска среда и обкръжение; той не 
е приел юдейската вяра, но се съобразява с нейните обичаи и зачита нейните 
ценности. Неговите приятели са евреи, неговите клиенти също, неговите снаб-
дители, неговите събратя, неговите съседи: той не е като тях, но е част от 
тяхното общество. 

Nokhri, обратното, е Guér, който държи да остане различен, затворен в самия 
себе си. Докато Guér се приспособява и дори понякога свободно се асимилира, 
Nokhri иска да е чужденец. Той не е враждебен – не е като Zar например – но не 
е и от нашите и държи това да се знае.

Следователно еврейската традиция е безкрайно по-доброжелателна към Guér и 
дори към Nokhri, който, в края на краищата, не е враг, но е извънредно суров със Zar.

Привилегирован персонаж, Guér е един вид избраник. Ние сме длъжни да му зас-
видетелстваме любов и разбиране. Забранено е да отблъснеш Guér, да го ос-
кърбиш, да му причиниш вреда; трябва да му помагаш дори в по-голяма степен, 
отколкото на всеки друг гражданин и то не само да го подкрепяш, но и да го 
разбираш, да го накараш да почувства, че е добре дошъл; трябва да го обичаш. 
Терминът Veahavta (и ще възлюбиш) се използва на три пъти в Писанието: ще 
възлюбиш твоя Бог, ще възлюбиш твоя ближен и ще възлюбиш Guér, чужденеца.

В дългосрочен план това минава в обсесия. Напомнят ни го още и още, по какъв-
то и да е повод: Guér е специално същество, толкова специално, че заслужава 
безрезервно внимание и отдаденост. Казват ни и ни повтарят защо: Ki Guerim 
hayitem beeretz mitzraim – самите вие бяхте чужденци в Египет, както Авраам 
го бе провидял във видението си. Поука: не правете на другия онова, което са 
ви направили, бъдете различни. Страдали сте толкова много като чужденци по 
причина на другите? Бдете другите да не страдат по причина на вас.

Стига се дотам да ви предпишат да се съобразявате с чувствителността на 
Guér: не трябва той да усеща състоянието си на Guér. Множество еврейски за-
кони се прилагат за него: тези за Шабат и за Йом Кипур, които засягат семей-
ните отношения. Както и тези за Пасха, при условие че предварително склони 
да се обреже. Трябва да се направи всичко, за да не се почувства той изолиран, 
белязан, в някакво гето. 

Guér е обичан до такава степен, че с времето терминът започва да означава 
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обръщенец, прозелит. Guér ще започне да означава Guér-tzedek, праведен обръ-
щенец, или по-скоро обръщенец към праведността, някой, който иска да стане 
част от нашия народ не поради повърхностните основания за удобство или 
благосклонност, а поради дълбокото убеждение, че въпреки неговото страдание 
или по причина на него юдаизмът е обвързан с вечното търсене на човешката 
истина и на справедливостта.

Ето защо в Талмуда – където ни учат да обезсърчаваме кандидатите за обръ-
щане, защото мисията на евреина не е да юдаизира света, а да го хуманизира – 
Guér е обречен на щастие. Покриват го с почести и с отличия, отредени са му 
всякакви блага. Нищо не му е отказано. Стига се дотам да се заяви първен-
ството му спрямо нас: Бог изглежда, че го предпочита пред нас. Обяснението на 
рави Шимон бен Лакиш: чедата на Израил са приели Тората по принуда, понеже 
са видели светкавиците и са чули грохота им, докато Guér, чужденецът обръ-
щенец, идва към Бога и идва към нас без външен натиск, в порив на свобода и 
признателност. 

Неговата позиция в Библията е равна на тази на левит до степен, че самият 
Мойсей намира за нужно да протестира пред Бога: как да сравним Guér с левит? 
С какво Guér е заслужил тази почит? И Бог, в защитата Си, използва аргумент, 
според който Guér не е движен от интерес: Пред целия ти народ ще направя 
чудеса, каквито не са станали по цяла земя и у никой народ; и ще види целият 
народ, между който се намираш ти, делото Господне, защото страшно ще бъде 
онова, което Аз ще сторя за тебе.8 Докато Guér, чужденецът, не се нуждае от 
всички тези знаци и чудеса: без да е призован, той съблюдава Закона.

Ето защо той заема толкова висока позиция в еврейската социална и духовна 
система; нашите корени се смесват и обединяват: Guér успява да осъществи 
това, което сам Бог не може – нито иска – да предприеме: той променя мина-
лото си.

Нещо повече, всеки Guér може и трябва да се позовава пряко на Авраам – първия 
Guér, първия прозелит, баща на всички, които ще последват неговия пример, пър-
вия евреин, почувствал се чужденец далеч от страната си, който е бил трети-
ран като такъв в странстването си от страна на страна, от едно общество 
в друго, от една култура – в друга.

Guér ще има и окончателната привилегия да въплъти живата връзка между хора-
та и техния Спасител: Месията, сина Давидов, който ще бъде потомък на една 
жена обръщенка – Рут.

Човек, чиито предци са били номади, а еврейската история и традиция ще увен-
чаят някой ден като цар и месия: ето най-голямото от признанията, което по 
този начин отдаваме на онези, които смятаме за чужденци сред нас.

8 Изх. 34:10.
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Особена нагласа, защото, както казахме по-горе, в човешки и социологически 
план чужденецът е някой, който ни препраща към непознатото, забраненото и 
заклейменото; той съблазнява и привлича, ранява и си тръгва. Това е някой, кой-
то идва от място, което никога не сте посещавали и никога не ще посетите, 
изпратен от злосторни сили, осведомени за вас повече, отколкото вие за тях, 
които ви мразят заради онова, което сте, или чисто и просто, защото живеете, 
дишате и се надявате.

Чужденецът представлява това, което вие не сте, онова, което, не бидейки 
като него, вие не бихте могли да бъдете. Между него и вас всеки контакт из-
глежда невъзможен освен страха, подозрението, отблъскването.

Чужденецът, това е другият. Вашите закони и вашите спомени не го засягат: 
нищо не го задължава да ги спазва или да им се подчини; неговият език не е 
вашият, както и неговото мълчание. Той е пратеник на насилието и злото. Или 
на смъртта. Няма съмнение, че той идва от другата страна.

Ето защо обичайно го отхвърлят, изолират и осъждат. На страха, който той 
вдъхва, отговарят с терор. 

А това е скитникът, търсещ къде да подслони глава, веселякът, просещ хляб 
и вино, болният, умоляващ селото да не го праща при прокажените, просякът, 
търсещ някое приветливо лице, беглецът, следван от размирици, лудият, пре-
следван от сенките, принцът, който си търси приятели: независимо дали търси 
утешение или прошка, чужденецът е прогонван или обезвреждан. Такъв е законът 
на племето: то иска да си остане единно, чисто, затворено в себе си. Непозна-
тият само смущава, обърква правилата, подрива установения ред. Решението? 
Трябва да се изтласка чужденецът. Или да се елиминира. А най-добре е той да се 
екзорцира. В някои от така наречените еманципирани или цивилизовани общес-
тва му позволяват да се интегрира, да се асимилира. Това му се предписва. Или, 
за да оцелее, той трябва да се обезоръжи, да се разсъблече, да се трансформи-
ра. Той може да остане, дори да живее уютно, ако се откаже от името си, от 
предишната си участ, от миналото си, с една дума, от своята идентичност: 
един евреин например трябва да стане християнин, мюсюлманин, комунист или 
космополит или какъвто и да е друг. Предоставя му се възможността да живее – 
дори да живее щастливо – при условие че се подчини на неизбежните местни 
обичаи, тоест да се промени, да се подложи на един вид метаморфоза. Искате 
да бъдете от нашите: бъдете като нас. Бъдете нас. 

Съществува и друг метод, по-радикален, изобретен от нацистите. По време на 
тяхното господство страхът от чужденеца, омразата към чужденеца достиг-
наха краен предел.

Някои сред нас все още си спомнят за това: присъствието на чужденеца из-
викваше у нацистите расисти атавистични фрустрации, първична ненавист. 
В техния фанатизиран Райх социалната асимилация, религиозната и културна 
асимилация престанаха да бъдат валидни възможности. Преди да изчезне, чуж-
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денецът трябваше да бъде измъчван, обезобразяван, сведен до нищо, унижаван. 
По-жестоки от варварите през Античността, нацистите държаха да дехума-
низират своите жертви, преди да ги убият: те свеждаха чужденеца до състоя-
нието на обект.

Само ислямът – религия и култура, вкоренени в пустинята – се показва по-гос-
топриемен към чужденците. За хората от пустинята глътка вода или място 
на сянка не се отказват на никого. Толерантен към индивидите в човешки план, 
ислямът обаче не е такъв към общностите в религиозен план. В крайна сметка 
ислям означава подчинение. Често чужденецът в исляма трябва да се подчини 
или да умре.

Чужденецът като суверенно същество може да бъде открит най-вече в юдейс-
ката традиция. Разбира се, той е за нас непознатият, но неговото въздействие 
над нас се обяснява с любопитството и очарованието, не с омразата. Бихме 
желали не толкова да го погълнем, колкото го окуражаваме да си остане незави-
сим, верен на самия себе си. С редки изключения ни е забранено да практикуваме 
насилствено обръщане. Правили сме го по времето на цар Янай, ала сме били 
принудени да се каем за това при цар Ирод.

Юдаизмът ни учи да поставяме акцент върху автентичността. А тя е възможна 
единствено чрез вкореняването в собствената култура, тоест в своята памет.

Нашата цел никога не е била да превърнем християните или будистите в юдеи: 
ние ги почитаме заради това, което са. Ние не искаме от чужденеца да ни пре-
достави това, което вече притежаваме – или това, което би могъл да заеме 
от нас – а онова, което има и го има само той. Ние не желаем той да ни напо-
добява и не желаем да го наподобяваме. Вместо да ровим в него, за да намерим 
онова, което ни е близко, ние търсим да разберем онова, което е различно от 
нас. Какво го прави чужденец? Ето какво ни интересува, ето какво ни се струва 
плодотворно.

Затова човекът, съзнаващ както своите граници, така и желанието си да ги 
преодолее, вижда как чужденецът поставя под въпрос не само своето битие, но 
и отношенията между човешките същества. Изправен пред чужденеца, аз осъз-
навам, че съм чужденец за някой друг; само Бог остава равен на Самия Себе Си, 
във всичките Си отношения, без никога да стане друг.

В човешки план това означава, че у човека има една част, която не му принад-
лежи; че една зона у него си остава неведома; сблъсквайки се с един чужденец, 
той се надява благодарение на него да опознае сам себе си. Защото човекът не 
може да стигне до истината – или до Бог – без да мине през другия, както и Бог 
може да осъществи делото си само посредством човека.

По време на всички поколения – от Адам до Ной и от Ной до Авраам – Бог влас-
тва само на небето, там горе, казва Мидраш: едва когато Авраам Го разпознава 
и опознава, Той започва да господства и на земята. Без участието на човека 
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Бог се дезинтересира от една част от своето творение. Другояче казано: чо-
векът се нуждае от Бога, за да бъде човечен, а Бог се нуждае от хората, за да 
разкрие славата Си. 

За един евреин чужденецът е и покана за свят, който трябва да обитаваме, да 
украсим и да спасим. Очакваме го с нетърпение, пожелаваме му добре дошъл, при-
знателни сме му за неговото присъствие. Величието на Авраам според нашите 
мъдреци било в топлия прием, който той оказвал на всички пришълци, на всички 
чужденци: ангели или пришълци, той ги канел у дома си. Рави Елиезер става баща 
на Баал-Шем-Тов9, на „Учителя, знаещ Доброто име на Бога”, в замяна на своето 
гостоприемство към анонимни просяци. Защото в еврейската традиция някой 
чужденец може да е и важен персонаж: предрешен пророк, скрит праведник. И 
защо не Месията. Вместо да превръщам чужденеца в отражение на своя аз, аз 
го приемам такъв, какъвто той е, с надеждата да получа част от тайното му 
познание, искрица от неговия пламък и може би ключ към неговото светилище.

Остава проблемът с естеството на размяната: трябва ли да стигна до чужде-
неца на неговия или на моя език, на неговото или на моето равнище? На неговия 
или на моя терен? Отговорът е категоричен: забранявам си да приема неговите 
термини. Размяната трябва да изключва всеки елемент на подчинение или пора-
жение. Подчинението на чужденеца, за да се сближа с него, неизбежно би довело 
до разпад на моето битие.

Заплаха, чиято опасност изобщо не бива да се подценява. Защото у човека 
съществува такова желание, наред сред толкова други, което го подтиква към 
подобно решение, към този вид смърт. Желание, което ни подтиква да скъсаме 
с нашето обкръжение, със своята общност и минало – с всичките си придобив-
ки и опит – за да се изгубим в масата, да се разтворим в нея, като разрешим 
проблема за съществуването и идентичността, изличавайки се, като станем 
други, като живеем живота на някой друг, участта на друг, приемайки да умрем 
като чужденци, за да забравим болката, смъртта, греха и да изчезнем, без да 
оставим следа.

Физическо или морално самоубийство, което се обяснява със слабостта на чо-
века, открил непълноценността си пред лицето на чужденеца: той се вижда с 
очите на чужденеца. Това го смущава и го кара да се чувства зле. По-добре е 
да не го осъзнава.

Понякога подбудите са още по-възвишени: те отговарят на искрената и пох-
вална потребност на човека от обновление – да премисли всичко наново, да се 
преоткрие, наново да огледа изминатия път, за да осъзнае по-добре неговия 
смисъл. Човек става сутрин и ненадейно скъсва с приятелствата и привичките 
си, като решава да се потопи в едно общество, чиито закони и нрави не позна-
ва – отива там, защото не ги познава. Той отхвърля всичко привично. Мечтае 

9 Рави Израил бен Елиезер, наричан Баал-Шем-Тов (1698 – 1760) – еврейски мистик, основател на движе-
нието на хасидизма. Б. пр.
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за непознаване и неразбиране. Избира изгнанието, за да се сдобие с нов опит, 
за да изпита човешката участ в нейните изменчиви форми, за да стане друг. 
Ето защо той иска да избяга: никога да не остане на същото място, при съ-
щия народ, никога да не пусне корен в едно и също събитие. Той върви, за да се 
разтовари от бремето си, не да го утежни. Колкото повече напредва, толкова 
по-малко притежава. Навсякъде той ще остави частица от своето битие, една 
от маските на душата си. За да стане чужденец, първо трябва да се откаже 
от своя най-дълбок аз.

При едни това свършва добре: Аврам скъсва със своите и става Авраам; Мойсей 
напуска царския дворец и става водач на народа. Авраам е станал чужденец в 
очите на баща си, както Мойсей в очите на своя цар. Тяхното премеждие ще си 
остане триумф за човечеството.

При други всичко свършва зле: Флавий10, Маркс, Вайнингер11. Привлечени от друга-
та страна, от чужденеца, те не проявяват благоразумие. Позволяват на чужде-
неца да надделее над тях и в крайна сметка се уподобяват на него. Неспособни 
да окажат съпротива на съблазнителните изкушения на чужденеца, те забравят 
учението на юдейската традиция: трябва да обичаме чужденеца, докато той из-
пълнява ролята си на чужденец, тоест, докато тайната му разколебава нашите 
очевидности и ни кара да преоценим ангажиментите си, докато той представ-
лява въпрос. Но трябва да му се противопоставим и да се борим с него, щом 
започне да ни се налага като единствен носител на истината, като единствен 
носител на единствената истина. Ако тогава не му се възпротивим, означава 
да се превърнем в негова карикатура.

Добродетелта на Guér е в това, че той си остава Guér. Обърнат в юдаизма, 
той съхранява специфичното си качество на Guér в течение на поколения: пред-
почитаме да не го лишаваме от тази негова съществена черта, която прави 
чужденеца в него наш брат.

Какво е валидно за втората категория? Nokhri поради избора си е поставян под 
Guér. Текстът подчертава разликата между тях: трябва да обичаме Guér, но не 
ни се предписва да обичаме Nokhri. От което произтичат някои дискриминации 
от практическо естество: позволено е да се взема лихва от единия, но не и от 
другия. Нечистото месо се дава на Guér, но се продава на Nokhri.

Каква е причината за тази разлика? И двата термина означават чужденец. Но 
докато Guér означава движение, импулс към евреина, Nokhri, обратното, обоз-
начава едно отдалечаване от евреина. Разбираме го от спрежението на два 
глагола: lehitnaker идва да покаже как се противопоставяш на една група, как се 
извличаш от една общност, как избираш свободното отчуждение, докато lehit-
gayer превежда волята за причастност, да се сближиш, да се обърнеш.

10 Йосиф Флавий (ок.37 г. сл. Хр. – ок.100 г. сл.Хр.) – известен еврейски историк, автор на Юдейската война, 
който става римлянин с едикт на император Веспасиан. Б. пр.
11  Ото Вайнингер (1880 – 1903) – австрийски философ от еврейски произход, автор на съчинението Пол и 
характер. Приема протестантството след защитата на докторската си дисертация. Б. пр. 
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Има в термина Nokhri нещо, което изисква решение, план, решимост да се дър-
жиш на дистанция: ето някой, който използва и злоупотребява със статута си 
на чужденец, за да се противопостави, да потисне и да унижи. 

Докато Guér в библейски контекст е пришелец, който идва отдалеч, за да оста-
не с вас в радост и страдание, Nokhri не крие намерението да си тръгне; той е 
тук временно, утре ще си замине с придобитото. Привързан към друго огнище и 
друга система, той ще се завърне там рано или късно. Дори когато е заедно с 
вас, той принадлежи към друг свят.

Ето защо Авраам, обръщайки се към жителите на Хеброн, казва: Guér vetochav 
ani imakhem. Разбира се, той се намира сред чужденци и го знае, ала неговото 
поведение спрямо тях е това на Guér, а не на Nokhri. Йосиф използва същия из-
раз: на чужда и враждебна земя, той се възприема като Guér, а не като някакъв 
друг. Евреинът не трябва никога в отношенията си с другия да играе ролята на 
Nokhri: не му е позволено да използва своя юдаизъм, за да атакува, омаловажава 
и осмива, да обругава друго същество, друга традиция, друг закон.

Но третата категория е най-лошата по своята природа и в своите деяния: Zar 
също означава чужденец, но неговият отвратителен характер го прави презрян 
човек. Казват ни да обичаме Guér, да зачитаме Nokhri, но да обърнем гръб на Zar. 
Първите двама са под божествена закрила, третият – не.

Кой е той? В началото става дума за някой от онези евреи, които обикновено 
живеят извън структурата на Храма. Сетне пророците използват този термин, 
за да опишат профанните и разрушителни елементи на обществото. 

Zar e по-пагубен от Guér и Nokhri, защото той е евреин: терминът се прилага 
само към евреин.

Това е евреин, решил да бъде чужденец към другите евреи и към самия себе 
си. Религиозно, социално и метафизическо противопоставяне, отнасящо се до 
идентичността: юдей, който мрази своя юдаизъм, своите братя, своите предци, 
своите корени; един евреин враг, най-лошият от враговете, това е Zar.

Твърде опасен е контактът с него: той е в състояние да си служи със своя юда-
изъм, който мрази, срещу евреите. Ето защо всичко, с което се заема, всичко, 
което проектира, е идолопоклонство: Avoda zaara; той обслужва чужда сила и 
интереси. С течение на времето терминът става все по-отрицателен. Чужди-
те мисли са нечисти. Двамина синове на Аарон умират, защото са внесли чужд 
огън в светилището. Когато Бог изразява неодобрението Си, погнусата Си от 
някои човешки деяния, Той възвестява, че всичко това е Lezara li, всичко това Му 
е чуждо, това Го гневи и Го отвращава. 

Защо такова отвращение към този чужденец? Защо е тази неизменна твърдост 
в нашето поведение? Защото представлява нещо опасно за човека – и за евре-
ина особено.
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Съществуват различни начини да живееш като чужденец и те не си приличат.

Бих могъл да бъда или да искам да бъда чужденец в отношенията си с чужден-
ците. Понякога това е неприятно, болезнено и даже абсурдно: намирам се лице в 
лице с една личност и знам, че нашата връзка е на непознат с непознат, които 
случайността е събрала за миг, една мимолетна среща. Да му протегна ръка? 
Той вече си е тръгнал, срещата е забравена.

Бих могъл и да се дефинирам като чужденец спрямо някой приятел, колега, брат. 
Каин и Авел не са врагове, а са си чужди един на друг, което е най-лошото. 
Приятелството, преобразувано в омраза, е за предпочитане пред безразличие-
то, забравата. Гледам едно човешко същество: мисля, че принадлежим на един и 
същи свят, че споделяме едни и същи тайни, обвързани сме от спомени, блянове, 
необозрими проекти. Но ето го другия: чужденеца. Което означава, че и аз съм 
за него чужденец; разпознавам се като чужденец в него, чрез него. Другояче 
казано, възможно е чужденецът в него да съм аз.

Това е тежко, но има и нещо по-тежко: да се открия като чужденец за самия 
себе си, да се сблъскам с чужденеца в себе си, някой, който иска да каже „да” или 
„не” вместо мен, който търси да живее живота ми или моята смърт, бутайки 
ме във вихрушката или в тревогата, обърквайки сетивата ми и възпламенявай-
ки разума ми, подбуждайки ме към омраза или отвращение към самия себе си. 
Някой злосторник, който ме насилва да гледам към света и другите с неговите 
очи, който ме принуждава да се откажа от всичко, назовавайки смъртта, моята 
смърт, с неговия глас: той иска аз да бъда него, преди изобщо да престана да 
бъда. 

Ние отхвърляме това поведение. При всяко обстоятелство, във всички ситуации. 
А да обикнеш чужденеца може да означава: направи така, че чужденецът редом 
до теб да обикне сам себе си.

Вярваме в това, защото през векове на изгнания и преследвания и особено по 
време на нацисткото господство врагът е правил всичко, за да ни внуши страх 
и срам от нас самите: той ни е лишил от благата ни, от нашите огнища, от 
нашите социални обвързаности, от нашите имена, свеждайки ни до състояние 
на обект или номер. Целта е била да се убие човечеството в нас, преди той да 
ни убие; сами да изпитаме презрение и отвращение. Той е искал евреинът да 
стане негов враг и палач; чужденецът в нас, врагът в нас, е искал да ни елими-
нира от историята.

Никога ние няма да действаме като него.

Ето в какво юдейската традиция се различава от някои други, що се отнася до 
чужденеца: имаме дълг да се покажем щедри и гостоприемни към този, който 
идва отвън, и безжалостни към онзи, който вътре в нас символизира нашата 
слабост и дори възможното ни поражение: позорният евреин, евреинът автор и 
жертва на собствената си омраза, евреинът убиец, както и самоубиец. Самоу-
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бийството ни е забранено, защото не трябва да позволяваме на врага в нас, на 
чужденеца в нас, да избере смъртта от наше име.

Да се върнем сега към видението на Авраам през онази драматична нощ, когато, 
смазан от тревога, той чува за първи път божественото известие, че неговите 
потомци ще бъдат чужденци на чужда земя. И че изпитанието няма да е вре-
менно. Че огънят ще ги изгори и просветли. Че между Израил и Неговия народ 
ще бъде сключен Завет. И Авраам вече не се бои. Той разбира, че изгнанието е 
неизбежно и необходимо: да живееш, без да бъдеш в контакт с някой чужденец, 
означава животът ти да обеднее, да живееш редом с някой чужденец, без да 
имаш постоянния дълг да се питаш за смисъла и целта на съществуването или 
на съсъществуването, е начин да се омаловажиш. Опитът на чужденеца – както 
страданието и изгнанието – е плодотворен и би могъл да бъде плодотворен, при 
условие че го спреш навреме, че го демаскираш и обезоръжиш, при условие че не 
го налагаш на другия.

В обещанието Си Бог дава на Авраам да разбере, че неговите деца ще познаят 
изгнанието далеч от своето отечество; че ще бъдат чужденци в чужбина, сред 
чужденци: ето в какво заплахата е станала обещание. Защото има и по-лошо: 
изгнанието в себе си, да бъдеш чужденец за себе си. Това изпитание потомците 
на Авраам нито ще изпитат, нито ще причинят.

Успокоен, Авраам разбира, че всичко минава, че всичко има край. И че всичко е 
обгърнато в смисъл: дори затворът, дори изгнанието, тъгата, носталгията и 
очакването, защото Бог е във всичко, Бог е всичко: Бог не е чужд на творението 
Си. Не трябва обаче да го третираме като чужденец, нито да Му бъдем чужди.

Разбира се, ние не можем да избираме между пълното вкореняване и окончател-
ното изкореняване: люшкаме се между двете. В края на краищата, ние сме чуж-
денци на тази земя, но ни е дадено да се опитаме да не бъдем такива. Дадено 
ни е да останем верни на това, което сме, тоест да живеем нашия опит, спо-
деляйки го, да поемаме нашата истина, съобщавайки я на нашия ближен, който 
провъзгласява своята със същото усърдие и вяра. Един ден всички ние ще прие-
мем сред нас някой, който още не е дошъл, но ще дойде, защото ние го очакваме.

И този ден Той не ще дойде като чужденец, защото вече няма да има чужденци, 
защото Месията във всеки от нас ще придаде на бляна на Авраам неговия окон-
чателен завършек.

Превод от френски: Тони Николов



2013 / брой 8 (85)

25

Димитрина	Чернева

истината	ще	Ви	напраВи	

сВоБодни

Репортаж от Седмицата на православната книга във Варна

„Познайте Истината и тя ще ви направи свободни“, под този наслов премина 
тазгодишното издание на Седмицата на православната книга във Варна. Меж-
дународният форум за православна книжнина и култура се проведе по традиция 
през септември (23–29 септември) и събра множество гости от страната и 
чужбина – автори, издатели и читатели на православна литература. Акцентът 
тази година бе поставен върху православната антропология и допирните точки 
между религията и психотерапията. „Това е тема, която вълнува много хора, тъй 
като съвременният човек се сблъсква с много липси, той живее в дефицит по 
отношение на истината, защото е изгубил Бога. По тази причина депресивните 
разстройства са толкова широко разпространени днес”, сподели протойерей 
Василий Шаган, един от организаторите на Седмицата. 

Сред гостите на тазгодишното – петнадесето – издание на форума бе извест-
ният сръбски интелектуалец акад. Владета Йеротич. Вече близо тридесет го-
дини той е преподавател в катедрата по Пастирска психология към Белградския 
богословски факултет на Сръбската православна църква. Сред по-значимите му 
трудове са: Психоанализа и култура (1974), Болест и творчество (1976), Невро-

Димитрина Чернева е завършила теология и философия в 
СУ „Св. Климент Охридски”. От 2000 г. работи като журна-
лист. В продължение на няколко години е водещ на сутреш-
ния блок на програма „Хоризонт” на БНР. През 2001 г. печели 
първа награда „Радиопредаване на годината” на междуна-
родния фестивал по журналистика „Вяра. Надежда. Любов” 
в категорията „Журналистичес ко разследване”. Била е ре-
дактор на сутрешния блок на БНТ и редактор на новините 
в RE:TV. Работи за сайта kultura.bg/web.
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тичните явления на нашето време (1981), Неврозата като предизвикателство 
(1984), Юнг между Изтока и Запада (1990) и др. Именно срещата с прочутия пси-
хиатър и представянето на книгите му Завръщане към отците (2013) и Психоло-
гическото и религиозното битие на човека (2013), издадени от ИК „Омофор”, се 
превърна в едно от ключовите събития на тазгодишната Седмица. В цялата си 
дейност проф. Йеротич се опитва да постави за разрешаване екзистенциалните 
проблеми на човека и да посочи начина, по който светоотеческото богословско 
и подвижническо предание може да помогне на съвременната психология. По вре-
ме на беседата си с варненската аудитория той сподели, че независимо от вли-
янието на средата всеки човек би трябвало да отговори сам на винаги важния 
и актуален, естествено-свръхестествен въпрос: „Какво би трябвало да променя 
в себе си”. По думите на Йеротич всеки от нас може да отговори дълбинно на 
този въпрос едва когато открие в себе си „религиозния човек”. Именно „религи-
озният човек” е този, който знае какво трябва да промени в себе си. „Процесът 
на промяна, продължаващ през целия живот, е свързан с прогресивния стремеж 
на човека към усъвършенстване и с регресивния стремеж към лош консервати-
зъм, т.е. всичко онова в нас, което възпрепятства, забавя или преустановява 
естествено-свръхестествения процес на индивидуация и обожение. Можем да 
открием това отношение и в хипотезата на Фройд за нагона на смъртта (Та-
натос), който през целия живот воюва с нагона на живота (Ерос). Когато човек 
осъзнае, че е свръхсъзнателно битие, а не само съзнателно, подсъзнателно и 
несъзнателно, той се обогатява с мистичното познание за постоянната нужда 
от промяна”. Акад. Йеротич добави още, че времето, в което живеем, е време 
на криза, но от друга страна, християнството е в криза вече 2000 години. Не-
говото послание бе, че не бива да се плашим от кризата, защото кризата е 
възможност, тя е шанс за промяна. 

Гост на тазгодишното издание на Седмицата на православната книга бе и рус-
кият психиатър проф. Дмитрий Авдеев, който оглавява Института по пробле-
мите на формирането на християнско отношение към психичните заболявания 
в Москва и определя себе си като православен психиатър и психотерапевт. Във 
Варна бе представена книгата му Православният възглед за душевните болести 
(2013), също издание на „Омофор”. Авдеев бе категоричен, че сред причините за 
възникване на цяла поредица от психични заболявания определено място заемат 
нравствено-духовните фактори. По думите му много психични разстройства, 
на първо място така наречените „гранични състояния”, са следствие от гре-
ховния начин на живот, от страстите и пороците, вкоренили се в душата на 
човека. Той съобщи, че едва 10% от самоубийците са душевноболни хора. Ос-
таналите са здрави в психическо отношение, но преживяват личностна криза. 
По данни на Световната здравна организация показател на самоубийствата, 
който надхвърля 20 такива случая на 100 000 население, вече свидетелства за 
криза в обществото. В настоящия момент обаче средната цифра в Русия е 36 
самоубийци на 100 000 население, допълни проф. Авдеев. За разлика от Владета 
Йеротич, според когото вярващите хора, още по-малко свещениците и богосло-
вите, не би следвало да се плашат от нерелигиозните психотерапевти, тъй 
като е по-важно психиатърът или психотерапевтът да е добър лекар и добър 
специалист, без задължително да е религиозен човек, Авдеев защити тезата, че 
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нехристиянската по дух психотерапия съвсем не е безобидна за душата. „Нима 
може слепец слепеца да води?”, попита той с познатите думи от Евангелието 
и допълни: „Ако психологията не признава Бог, Божията благодат и покаянието, 
тогава какво може да предложи тя?”.

Още един гост от Русия – протойерей доц. Вадим Леонов от Православния 
Свято-Тихоновски хуманитарен университет – представи своята книга Основи 
на православната антропология и изнесе лекция на тема „Предназначението на 
човека по отношение на Бога, ближните и околния свят и преодоляването на 
пет те разделения”. Той говори за това, че човек трябва да преодолее много 
„разстояния”, за да достигне до Бога. По думите му това е била една от ос-
новните задачи на Адам още при сътворението. Отец Вадим  Леонов каза още, 
че като богословска дисциплина християнската антропология се е оформила 
към средата на ХХ век, а целта  е да изложи систематично богооткровеното 
учение за човека, за неговата природа и личностност. Подобно изложение е не-
обходимо, тъй като съкровеното знание за човека не е изложено систематично 
в множеството светоотечески съчинения.

Както е известно, тази година християнският свят отбелязва 1700 години от 
издаването на Миланския едикт и 1150 години от Великоморавската мисия на 
светите братя Кирил и Методий. Част от лекциите по време на тазгодишния 
форум бяха посветени на тези годишнини. „Значението на мисионерското дело 
на светите братя Кирил и Методий” бе представено по изключително емоцио-
нален начин от д-р Андрей Захариев – преподавател по философия в Пловдивския 
университет и журналист. 

Особен интерес предизвикаха филмът и книгата, посветени на личността на из-
вестния хирург и духовник св. Лука Войно-Ясенецки (1877–1961). Гост на Варнен-
ската седмица бе внукът на светеца акад. Владимир Лисичкин, който представи 
книгата си Военният път на св. Лука Войно-Ясенецки. Подобно на апостол Лука 
и руският духовник, известен като „хирургът в расо”, е също лекар, художник и 
писател. Той е оставил книги както на медицинска, така и на духовна тематика. 
Книгата му Дух, душа и тяло, както и неговата автобиография миналата година 
бяха издадени на български език. По време на прожекцията на филма, посветен 
на св. Лука, в залата отекнаха думите на знаменития хирург и архиепископ: 
„Единственото, което ми е необходимо, е да се поставя в такова отношение към 
хората, че да мога да развивам в себе си любовта”. 

При голям интерес от страна на началните учители от Варна и региона пре-
мина представянето на новото Учебно помагало за интегриране на знанията 
за християнството в 1. клас. Благодарение на помагалото – дело на екип от 
сайта „Двери” – близо 2000 първокласници през тази учебна година ще имат 
възможност да се запознаят с основни понятия в християнството, както и 
с най-големите църковни празници. Разработените в него уроци са базирани на 
сега действащата програма по предметите Български език и Роден край. Изда-
нието е помагало за учителите, които искат да преподават темите, свързани 
с християнството, но не чувстват достатъчна увереност в подготовката си 
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по тези въпроси. Полина Спирова и Златина Каравълчева, двама от авторите на 
помагалото, представиха пред препълнената зала концепцията на изданието, 
начина на работа с него и по какъв начин то може да се включи в педагогичес-
ката практика на учителите в началния етап на българското училище.  

Седмицата на православната книга във Варна е събитие, единствено по рода си 
в нашата страна. В продължение на седем дни се представят книги и издател-
ства, провеждат се дискусии и се осъществяват лични срещи между автори и 
читатели от различни православни църкви. Тази година на форума присъстваха 
гости от Гърция, Сърбия и Русия. Отец Василий Шаган сподели, че събитието 
е познато на варненци, то има своята аудитория и това не са само миряните, 
които присъстват редовно на неделните литургии. „Тази година видях много 
хора, които идват на форума за първи път. Предполагам, че интересът зависи 
и от темата, която е различна всяка година и в голяма степен формира ауди-
торията. Това ме навежда на мисълта, че хората не са всеядни, те преценяват 
какво ги интересува, което пък е знак за нас, организаторите, че трябва много 
сериозно да се съобразяваме с търсенията и интересите на обществото, а не 
да предлагаме само това, което ние бихме искали да кажем. От друга страна, и 
хората трябва да знаят, че понякога е добре да чуят онова, което им предлага 
Църквата”. По отношение на темата на тазгодишния форум отец Шаган допъл-
ни, че съвременното общество цени многообразието на гледните точки, цени 
множествеността на разбиранията относно това какво е истина. „Как може 
обаче човек да разбере дали действително се е докоснал до истината? Казано е, 
че истината ни прави свободни. Ако твърдим, че нашата гледна точка е истин-
на, то трябва да преценим дали тя действително ни освобождава от предраз-
съдъците, от злото и греха, от тлението и смъртта. Като говорим за свобода, 
нека говорим за свободата в нейното съвършенство. А съвършената свобода е 
тази, която освобождава човека от всичко, което го притеснява, унижава и ужа-
сява. Ние обаче най-много се страхуваме от смъртта, жадувайки непрестанно 
истинския живот, в който няма тление и смърт. Христос е Този, Който ни осво-
бождава от смъртта и ни дарява вечен живот. Бихме могли да бъдем наистина 
свободни, ако приемем Христос и Го превърнем в център на нашия живот”.
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Акад. Владета Йеротич е роден през 1924 г. в 
Белград, където завършва Медицински факултет. 
Специализира невропсихиатрия и психотерапия 
в Швейцария, Германия и Франция. По-късно учи 
психология и богословие. В продължение на някол-
ко години работи като ръководител на Психоте-
рапевтичното отделение в болницата „Драгиша 
Мишович“ в Белград и има значителен принос за 
цялостното развитие на психотерапията в Сър-
бия. Освен към психологията и психиатрията той 
има задълбочен интерес към тяхната връзка с 
литературата, както и към културната антро-
пология, а по-късно се насочва и към граничната 
област между религията и психотерапията. Редовен член на Медицинската академия и 
на Сръбската академия на науките, професор в катедрата по Пастирска психология към 
Белградския богословски факултет на Сръбската православна църква. От 1997 г. е ръ-
ководител на новооснования Пастирски консултативен център в Белград, където рабо-
ти с екип от богослови, психолози, педагози, социални работници и други специалисти 
по проблемите на пастирската психология и медицина. Проф. Йеротич е автор на много 
книги, студии и есета. На български език са преведени книгите му: Учението на св. Йоан 
Лествичник и нашето време (2011), Завръщане към отците (2013) и Психологическото и 
религиозното битие на човека (2013).

ние	стаВаме	християни,	

никой	не	е	достатъЧно	

християнин

С акад. Владета Йеротич разговаря Димитрина Чернева

Казвате, че сте почувствали лично истинността на призива „Да се върнем 
към Отците”. В състояние ли е светоотеческото подвижническо предание 
да даде отговори на актуалните питания и проблеми, поставени от съвре-
менната наука за душата – психологията (психиатрията)? 

Все по-голяма става пропастта между цивилизацията и културата. Към кул-
турата аз причислявам религията, философията, изкуството. Науката обаче 
е по-близо до цивилизацията, отколкото до културата. Все по-голяма става и 
бездната, която отделя науката от религията. В Европа – най-вече във Фран-
ция, Германия и Великобритания – все по-често се организират симпозиуми на 
тема наука и религия. Светоотеческата литература има отношение към екзис-
тенциалните проблеми на човека. Тя е актуална и днес и би могла да помогне 
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на съвременната психология. Аз съм писал за св. Йоан Лествичник, за св. Исаак 
Сирин и за св. Марк Подвижник. Не съм писал за св. Максим Изповедник, а той 
е изключително значим, не съм писал и за св. Григорий Палама, който е също 
толкова значим. Много обичам и св. Йоан Златоуст, който е казал: „Не дяволът е 
виновникът за това, че вършите грешни дела, а вие самите“. Виждате, че всичко 
това е твърде актуално, тъй като ние непрекъснато снемаме отговорността 
от себе си. 

Бачкият епископ Ириней Булович казва: „Духовно здравият човек не може да бъде 
душевно болен, докато обратното е възможно – душевно здравият човек може 
да бъде духовно болен“. Аз съм преди всичко психиатър и психотерапевт, не съм 
богослов, макар да съм преподавал пастирска психология в Белградския богослов-
ския факултет. Времето, в което живеем, е време на криза. Но вече 2000 години 
християнството е в криза. Едно от значенията на гръцката дума κρίσις е съд, 
присъда – независимо дали ние сами съдим себе си, или Бог ни съди... Не бива да 
се плашим от кризата, кризата е възможност, тя е шанс за промяна. Без криза 
и без изпитания не е възможно да напреднем, а това ни е нужно – в християн-
ството е важно да се развиваме. Една стара еврейска поговорка гласи: „Ако не 
станем по-добри, ще станем по-лоши“. Аз съм учил психология и ще ви кажа, че 
всеки уважаващ себе си психолог ще потвърди тази максима – ако не станем 
по-добри, ще станем по-лоши. Не съществува статичност. Понякога си мис-
лим – ето, щом сме вече християни, процесът на нашето развитие е завършил, 
но това не е така. Ние ставаме християни, никой не е достатъчно християнин, 
Бог ни е дал да се усъвършенстваме. „Бъдете съвършени, както е съвършен и 
Небесният ваш Отец“ (Мат. 5:48). Само ако сме духовно здрави, ще бъдем защи-
тени от душевните болести. 

Пред нас стоят два важни въпроса – дали искаме да се променим и дали можем 
да се променим. Мнозина смятат, че са си добре такива, каквито са, че няма 
нужда да се променят. В дългогодишната си практика съм срещал нерядко хора, 
които казват на психотерапевта след продължителна негова работа: „Виждам, 
че се трудите, но аз просто не мога да се променя“. Какво означава това? 
Липсва ни християнска вяра. Ако обаче отсъстват християнската вяра и опти-
мизъм, психологията би била твърде песимистична. Християнството е донесло 
на света три неща – вярата, надеждата и любовта. Господ изисква от нас да 
се преобразим. Но как да го направим, как да надмогнем греха? Не са едно и 
също нещо разкаянието и покаянието, макар някои хора да не правят разлика 
между тях. Човек може цял живот да се разкайва, но покаянието – метаноя на 
гръцки – е дело на Божия дух. Как да различаваме разкаянието от покаянието, 
какво изобщо означава искреното покаяние за човека? Нима това не е онзи ре-
шителен момент в неговия живот, когато той с цялото си същество знае, че 
не може повече да повтаря греха, който много пъти е извършвал? През целия 
си живот водим борба между двете начала – духовното и природното. Две са 
възможностите – или да установим баланс между природното и духовното, или 
да преобразим природното в духовно. Както казах, християнството изисква от 
нас преобразяване. Разбира се, преображението е най-трудното нещо, но ние не 
бива да се обезкуражаваме. Не бива да се страхуваме от себе си, макар да има-
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ме основяния за това, ако нямаме в себе си Бог. Истината е, че не сме напълно 
здрави същества, но ако Бог е в нас, не трябва да се плашим. 

На важния и винаги актуален въпрос: „Какво трябва да променя в себе си?“, 
всеки човек би трябвало да отговори сам. Религиозният човек знае отговора на 
този въпрос, той знае какво трябва да промени в себе си. Процесът на промяна, 
продължаващ през целия живот, е свързан с прогресивния стремеж на човека към 
усъвършенстване и с регресивния стремеж към лош консерватизъм, т.е. всич-
ко онова в нас, което възпрепятства, забавя или преустановява естествено-
свръхестествения процес на индивидуация и обожение. Можем да открием това 
отношение и в хипотезата на Фройд за нагона на смъртта (Танатос), който 
през целия живот воюва с нагона на живота (Ерос). Когато човек осъзнае, че е 
свръхсъзнателно битие, а не само съзнателно, подсъзнателно и несъзнателно, 
той се обогатява с мистичното познание за постоянната нужда от промяна.

Пишете, че според светите Отци има два вида скръб – скръбта по Бога и 
световната скръб (2 Кор. 7:10). Как ще обясните разликата? Защо и хрис-
тиянството, и психоанализата са толкова подозрителни към онази продъл-
жителна скръб на човека, за която съвременните хора използват термина 
депресия?

Когато губят вярата си, хората губят и усещането за смисъл на живота. То-
гава те стават депресивни. Депресираният човек губи надежда за изцеление, 
отдръпва се от света и вижда всичко в черно. Няма как да лекуваме депресията 
само с лекарства. Занимавайки се с проблема за депресията и меланхолията, 
както психолозите, така и теолозите концентрират своя интерес върху пси-
хопатологичните симптоми и причини на това заболяване, а не толкова върху 
биохимичните. Според психоаналитичните изследвания в основата на меланхо-
лията лежи патологично изразеният нарцисизъм на болния. Затова ни е нужна и 
психотерапията, а в рамките на психотерапията съществува и нейната хрис-
тиянска разновидност. Ако преведем на езика на християнството психоанали-
тичните термини, бързо ще се уверим в сходството на същностната оценка за 
причините, възникването, а дори и на лечението на тези страсти, грехове или 
болести. На съвременен език бихме казали, че всяка болест, която човекът си 
навлича – а всяка болест се корени в гордостта, гнева и скръбта – е едно пре-
дизвикателство за него. Както гордостта е предизвикателство за смирението, 
а гневът – за търпението, така и скръбта – това преддверие на депресията, 
но заедно с това и на къпалнята Силоам (Иоан. 9:7) – е предизвикателство за 
християнската жизнерадост, която заедно с любовта е най-висшата християн-
ска добродетел. 

Християнската психотерапия вече има своите традиции, макар да е все още 
в началото на своето развитие. Най-известният автор в това отношение е 
митрополит Йеротей Влахос, който е писал за православната психотерапия. Би 
било хубаво, ако броят на психотерапевтите, които са религиозни, е по-голям. 
Засега обаче почти няма такива, а непрекъснато се увеличава броят на хората 
с депресивни разстройства, както и броят на самоубийствата. 
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В какво е предимството на християнските психотерапевти? Съществуват 
ли рискове за християнина, който е в криза, ако той потърси помощта на 
невярващ психотерапевт?

Какво е предимството на вярващите психотерапевти ли? Вярата е тяхното 
предимство. Когато имаме вяра, имаме и надежда, а когато имаме любов, ви-
наги имаме и вяра, и надежда. Не бива обаче вярващите хора, още по-малко 
свещениците и богословите, да се плашат от психолозите. Ако сме психично 
болни, би било добре да намерим психотерапевт, който е религиозен, но това 
не е задължително. Дали държите хирургът, който трябва да ви оперира, да е 
религиозен човек? Не. Защо мислите тогава, че един добър психотерапевт, кой-
то не е религиозен, не би могъл да ви помогне и да ви изклекува. Например някой 
се страхува да премине улицата, друг си мие ръцете по петдесет пъти на ден. 
Това е невроза. И кой да лекува това? Молим Бог да ни излекува – да, винаги 
се молим, вярващият човек винаги се обръща към Бога. Но нека не отхвърляме 
психотерапевта, той е специализирал именно това – да лекува обсесивна не-
вроза. Защо някой си мие ръцете по петдесет пъти на ден – защото иска да се 
освободи от някаква нечистота, която, разбира се, не е външна, а вътрешна. Но 
как да стигнеш до причината? Отец Юстин Попович веднъж ми каза: „Пробвай 
ти да излекуваш този човек, аз се молих за него две години, но няма помощ, сега 
опитай ти“. Ставаше дума именно за човек, който си мие ръцете по петдесет 
пъти на ден. За жалост аз също не успях да го излекувам. 

Важно е лекарят да е добър, а не дали е религиозен или не. Бихме искали, разбира 
се, да е религиозен, но това не винаги е възможно. Така че нека търсим добрия 
лекар. Освен това трябва да имаме доверие в лекаря. Ето, пак вяра. Не може 
без вяра. Да вземем пример от детето. Всяко дете се ражда с изконно доверие, 
или както казва Ерик Ериксън, който не е бил много религиозен – с прадоверие. В 
какво вярва новороденото бебе – в майка си и в баща си, така то си представя 
Бога. Детето се ражда като безгранично сложно същество. От много години 
насам науката твърди, че човешкият характер, психичната структура на човека 
се оформя докъм петата година от развитието на детето. В това отношение 
психолозите са категорично единодушни, независимо от това към коя психоте-
рапевтична школа или течение принадлежат, дали са атеисти или са религиозни 
хора. Детската психика е поглъщащ, възприемащ ум. Така че през първите три 
до пет години на детето родителите трябва да бъдат изключително внима-
телни, те трябва да имат голяма любов помежду си, за да може детето да 
възприеме, да попие тази любов. Ако това отсъства, децата са оставени само 
на Божията милост и на добрата си генетична информация. Това е призив към 
младите брачни двойки да бъдат особено бдителни най-вече в първите години 
на брака си. Това е най-важният период за детето и могат да помогнат само 
нашата вяра, надежда и любов. Питал съм някои от най-големите ни психолози 
и педагози – кое поражение от детството е по-лесно да се поправи: дали кога-
то родителите са били твърде строги, или когато са глезили прекомерно своя 
наследник. Всички ми казваха, че е по-трудно да се поправят последствията от 
прекалено строгото родителство.
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Затова казвам, че е много важно да се обновява и възражда семейството. Всич-
ко започва от детството. Ако родителите не са на мястото си, работата 
на психотерапевтите по-нататък ще е много трудна. Пак повтарям, мъжът и 
жената трябва да се обичат. Как да стане това, ще попитате. Бог ни е дал 
свобода и никого не заставя насила. Така е, това е единственото, което е не-
възможно за Бог – да ни насили да обичаме. Но смисълът на брака е в любовта 
и в непрестанното развитие и преображение на мъжа и жената. На тях им е 
дадена свободна воля, за да си сътрудничат в преобразяването. Мъжът трябва 
да помогне на жена си, а жената на мъжа си да се обожават.

Казвате, че преображението е най-трудното нещо. В това отношение ве-
роятно могат да ни помогнат и съвременната психология, и светооте-
ческата литература, но преобразяването е преди всичко творчески акт. 
Спомням си думите на Йосиф Бродски, според когото, за да победим злото, 
са ни нужни въображение, оригинално мислене и индивидуален подход.

Бог е създал човека да бъде творец. Знаете кои са присъщите архетипи за всич-
ки хора – освен homo religiosus (религиозен човек), homo ludens (играещ човек), 
homo viator (пътуващ човек) и пр., човекът е и homo creator, защото е призван 
да твори. Както казва Юнг, тайната на творчеството, подобно на проблема за 
свободата на волята, е един трансцендентен проблем, на който психологията 
не е в състояние да даде отговор. Човекът, който твори, е донякъде в състоя-
ние на перманентна криза. В своя творчески порив той наистина – отново по 
думите на Юнг – прилича по нещо на бременната жена, която радостно, но и в 
неизвестност, с надежда, но и със страх очаква раждането на детето си. Меж-
дувременно много са факторите, съзнателни и несъзнавани, познати и непозна-
ти, от които зависи изходът на една криза. Освен възможността да излезеш от 
нея по-зрял и по-богат, съществуват и други две възможности – нищо да не се 
промени в живота ти или пък да се стигне до влошаване на общото състояние, 
било то физическо, психично или творческо.

Както казах, Господ изисква от нас да се преобразим. Това е трудно, но ние 
трябва да бъдем бдителни, трябва да се молим на Бог и да се стремим да поп-
равим поне един от седемте смъртни гряха, които всеки от нас носи в себе си. 
Измежду тях два са най-големи – гордостта и завистта. Дори и да не успеем 
да ги изкореним напълно, трябва да се опитваме поне малко да се променим. 
Завистта е по-лоша от гордостта според мен. Докато последната се поправя 
в рамките на живота, то завистта се надмогва много трудно, защото носи в 
себе си страх и комплекс за малоценност. „Защо другият е по-добър от мен?“ 
Това е естественият въпрос на природния човек. Но човекът е и духовно съ-
щество, а духовното има постоянна нужда от промяна, от развитие. Християн-
ството изисква от нас големи неща. Това е най-съвършената религия на света, 
защото изисква преображение, но за да е възможно то, трябва най-напред сами 
да пожелаем да се променим. Не бива християнинът да си позволява да бъде 
самодоволен, нито безплодно недоволен. Недоволни сме от политиците, от пар-
тиите, от държавата, мъжът не е доволен от жена си, жената – от мъжа си, 
родителите – от децата си... Това са безплодни недоволства. Нека се концен-
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трираме върху това, което можем да поправим, а не върху онова, което не мо-
жем. Господ не е дошъл да промени целия свят, нито говори за рай на земята, но 
изисква от нас ние да се променяме вътрешно. Иначе все ще търсим вината в 
обкръжението извън нас. Фройд е бил атеист, докрай се е противил на Бога, но е 
бил и голям психолог. Той постоянно е говорил за това, че човек има нуждата да 
пренесе, да проектира своето зло върху другите. „Виновна е жена ми!“ „Виновни 
са другите народи, а не моят народ“ – това е много характерно за нас, сърбите 
и хърватите. Затова ни е необходимо християнството. Не е нужно да сме свет-
ци, но трябва поне малко да променим себе си, така ще променим и околните.

Какви рискове крие себепознанието, предизвикващо натрапчиво чувство за 
вина? Какъв е подходът на християнската психотерапия при този проблем? 

Като говорим за това, че трябва да се променим и да се преобразим, трябва 
да добавим и следното – не бива да изискваме прекалено много от себе си, не 
бива да се превръщаме в перфекционисти или в мазохисти. Истина е, че носим 
вина, но не можем да бъдем постоянно виновни. Отвъд депресията, била тя 
скрита или проявена, психотерапевтите и духовниците разпознават не само 
потисната агресия спрямо средата, но и дълбоко потиснатата вина на болния, 
която дори когато се разпознае, но не се изстрада, продължава да притиска ця-
лата телесно-душевно-духовна организация на човека, подобно на камъка върху 
гърба на Сизиф. Съвременната дълбинна психология посочва, че днес е особено 
голям броят на хората, т.нар. скрити самоубийци, които заради неразпозната-
та и неочистена омраза към себе си се „самоубиват“ с течение на времето 
чрез алкохол, наркотици, пушене, претоварване с работа, хазарт и естествено 
най-често чрез хроничните психосоматични болести (язва, колит, хипертония, 
астма, кожни болести и др.). 

Така че нека не търсим в себе си само вината и злото. Но как да намерим 
златната среда? Съвременното общество създава все повече хора с крехко 
Аз, което лесно се разпада под ударите на жизнените изпитания. Спомнете си 
големия писател на ХХ век Франц Кафка, евреин по произход, който обаче не е 
познавал добре своята идентичност. По впечатляващ начин в романите му е 
описано нарцистичното разстройство на личността чак до степен на психо-
тична загуба на Аз-а. Трябва да търсим и познаваме своята идентичност. Това 
означава, че човек има нужда да знае своите корени, той трябва да познава своя 
произход. Същевременно обаче трябва да подчертаем, че най-старият архетип 
за човека е homo religiosus, изконно човекът е религиозно същество и това е 
по-древна и съществена характеристика от неговата национално-родословна 
принадлежност. Човекът е религиозно същество, откакто съществува. Още 
праисторичес кият човек е имал съзнание за Твореца Бог – макар Той да е бил 
представян по разични начини – имал е съзнание за безсмъртието на душата. 

Това не означава, че е все едно къде сме се родили. Дали е случайно това, че 
сме се родили в България, в Сърбия или в някоя православна страна. Ако се бяхме 
родили в Саудитска Арабия например, щяхме да бъдем мюсюлмани. Но ние не сме 
мюсюлмани. Случайно ли е това, или в него има Божи промисъл. Приемаме, че е 
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Божи промисъл. Търсим баланса между националното и религиозното. Кое от 
тях е по-старото? Религиозното. Защо тогава сме така етнически-национално 
пристрастни? Ако не открием в себе си религозния човек, тогава ще оставим в 
нас да доминира някой друг – например националният човек. И тогава чуждият, 
чужденецът би станал наш неприятел, наш враг. 

Християнството е вечна битка, борба през целия ни живот, но борба за сми-
съл на живота, борба с цел. Какъв смисъл би имала борбата без цел и без Бог. 
Никакъв. Вече повече от три хиляди години човекът мрази човека и води не-
секващи войни. Какво ни остава тогава, да се самоубием? Затова в последно 
време расте броят на депресивните заболявания. Винаги е имало депресивни 
разстройства, но сега този проблем е най-обострен, защото хората са изгубили 
вярата си в Бога. Как да върнем вярата на хората? Отговорът е, че трябва да 
знаем защо сме религиозни, защо сме християни. Всички хора на земното кълбо 
са вярващи, всеки вярва в нещо. Строго погледнато, не съществуват атеисти. 
Преди Втората световна война младите комунисти са вярвали в социалната 
промяна на обществото, вярвали са в Маркс, Енгелс и Сталин и са отдавали 
живота си за тази вяра. Опазил ни Господ от такива заблуди! В една категория 
са обаче набожните хора, а в съвсем друга категория са религиозните хора. Не 
е достатъчно да си набожен, трябва да се стремиш от набожен да станеш дъл-
боко вътрешно религиозен. Каква е разликата? Религиозният човек знае защо е 
вярващ, знае в какво вярва и е в състояние да обясни на другите своята вяра. 
Той води битката за Царството Божие преди всичко в самия себе си, неговият 
протест е на първо място протест срещу неговите собствени грехове. И ако 
успее да изправи и поправи дори само малка част от тях, той би могъл да про-
мени и заобикалящата го среда. 

Какво е вашето мнение за ролята на интернет и телевизията в живота на 
младите хора, какво въздействие оказват те върху техните души и не са 
ли медиите много по-силни в битката за младите, отколкото Църквата?

Ако усилваме вярата си в Бога, винаги ще знаем как да употребяваме интернет. 
С абсолютно всичко, което е открила науката, се е злоупотребявало. Нобел не е 
открил динамита, за да бъдат убивани хора, Айнщайн е заплакал, когато е раз-
брал за хвърлените атомни бомби над Хирошима и Нагасаки... Така пак стигаме 
до отделния човек, до индивида. В това отношение отделната личност тряб-
ва да създаде свои собствени защитни механизми. Затова и не мога да кажа, 
че интернет, телевизията и медиите като цяло са зло сами по себе си. Защо 
телевизията да е зло? Някои казват: „Но с тях се злоупотребява“. С всичко се 
злоупотребява. Злоупотребява се и с религията. Нима в историята на монотеис-
тичните религии няма достатъчно потвърждения за това, нима не са се водили 
и не се водят войни? Не съм будист, но съм се питал неведнъж защо будистите 
не водят войни. Спорен е въпросът дали будизмът изобщо е религия или по-скоро 
една дълбока философия. Но как е възможно една религия, която е на повече от 
2500 години, да не е воювала и да не е водила битки. Днес нерядко се случва 
големи американски или западни интелектуалци да избират будизма за своя ре-
лигия. Самият Юнг се е занимавал много задълбочено с източните религии, но 
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на смъртния си одър казва: „Християнинът е изпълнен с Христос от 2000 години, 
независимо дали съзнава това или не“. Винаги ме е занимавал въпросът кое е 
това, което кара един християнин да предпочете будизма. Имам кореспонденция 
с един известен хърватски философ – Чедомир Велячич, който е бил кръстен в 
Католическата църква в Загреб, а по-късно е преминал към будизма и е писал 
много за будизма. Аз обаче продължавам да твърдя, че християнинът остава ви-
наги християнин. Но той трябва да осъзнае себе си като такъв, трябва сам да 
си отговори на въпроса защо е християнин. 

Така че нека не говорим негативно за интернет или за телевизията, нека се 
съсредоточим върху себе си и върху това как ние възприемаме тези средства. 
Ако не сме се трудили достатъчно над своето лично преобразяване, тогава и 
интернет, и телевизията ще ни повлияят отрицателно. Виждате ли колко е 
трудно да правиш разлика между добро и зло. Великият Негош казва, че човекът 
е твърде слаба твар, толкова е слаб и безсилен, че непрекъснато се обърква в 
разпознаването на доброто и злото. А е бил дълбоко религиозен. Проследявайки 
историята, виждаме как се променя разбирането за добро и зло. Важно е обаче 
да се научим да различаваме относителните от абсолютните ценности – ако 
ни липсва това умение, ще бъдем изложени на прякото въздействие на злото. 
Но има и нещо по-лошо от това – да станем безразлични към злото. Тук се съг-
ласявам, че телевизията може да представлява огромна опасност – ние често 
гледаме някакви страшни неща, които се случват например на деца, и оставаме 
равнодушни. Затова трябва да знаем как да използваме тези модерни комуника-
ционни средства и как да се защитим от тяхното зло. А какъв по-добър защи-
тен механизъм има в човека, освен вярата му в Бог?!

Използвани са и някои отговори на акад. Владета Йеротич по вре-
ме на разговора му с аудиторията на Седмицата на право-

славната книга във Варна (23–29 септември 2013 г.).
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Потомък на една най-влиятелните американски фа-
милии, Хенри Адамс (1838 – 1918) е сред известни-
те американски историци и интелектуалци от вто-
рата половина на ХIХ в. Роден в Бостън през 1838 г., 
той е син на политика и дипломат Чарлз Франсис 
Адамс, внук на Джон Куинси Адамс (шести прези-
дент на САЩ, 1825 – 1829) и правнук на Джон Адамс 
(втори президент на САЩ, 1797 – 1801). След като 
през 1858 г. завършва Харвардския университет, Хен-
ри Адамс заминава за Европа, където слуша лекции 
по гражданско право в Берлинския университет. За-
връща се в САЩ през 1860 г. по време на напрег-
ната предизборна кампания, в която баща му Чарлз 
Франсис Адамс се бори за нов мандат в Камарата на 
представителите. През 1861 г. президентът Линкълн 
назначава Чарлз Адамс за посланик във Великобрита-
ния в годините на Гражданската война в САЩ (1861 – 1865). Синът му Хенри го придружа-
ва като негов личен секретар, като същевременно пише и като анонимен кореспондент 
за вестник Ню Йорк Таймс. След завръщането си в САЩ през 1868 г. се установява във 
Вашингтон, където продължава да работи като журналист и да пише статии, в които 
разобличава политическата корупция и предупреждава за опасността от монополите. 
През 1870 г. е назначен за професор по средновековна история в Харвард, където оста-
ва до 1877 г. и е сочен за първия преподавател в САЩ, използвал семинарните занятия в 
обучението по история. След оттеглянето си от Харвард продължава да пътува често 
до Европа и да пише, а домът му се превръща в притегателен център за интелектуални 
срещи. През 1894 г. е избран за член на Американската историческа асоциация
През този период той написва и най-известните си книги. Първата от тях е 9-томна-
та История на Съединените американски щати (от 1801 до 1817), издадена между 1891 
и 1896 г. Следващата е Мон Сен Мишел и Шартр (Mont Saint-Michel and Chartres), отпе-
чатана за пръв път за ограничен кръг читатели през 1904 г. В книгата той представя 
средновековния светоглед и общество, отразен във великите катедрали във Франция, 
които за него въплъщават „най-силната емоция, изпитана някога от човека – битка-
та му да обхване безкрайното в своята собствена нищожност”. Адамс е привлечен от 
християнското единство на Средновековния свят, символ на което според него е Дева 
Мария. Книгата е публикувана официално едва през 1913 г. по молба на известния архи-
тект Ралф Адам Крам с подкрепата на Американския архитектурен институт. В най-
известната си книга – Образованието на Хенри Адамс (The Education of Henry Adams), 
която също е отпечатана първоначално за ограничен кръг приятели през 1907 г., той 
представя нерадостните си мисли за дълбоките социални, технологични, политически и 
интелектуални промени през ХIХ в. Книгата е публикувана официално едва след смърт-
та му като издание на Историческото общество на щата Масачузетс и през 1919 г. е 
отличена с Наградата Пулицър, а през 1999 г. е номинирана за най-добрата книга на ХХ 
век от консервативния Изследователски институт за колежанско обучение, чиято цел е 
насърчаването на класическото образование. 
Хенри Адамс умира през 1918 г. на 80-годишна възраст във Вашингтон. Предлаганият 
тук откъс е петата глава от книгата му Мон Сен Мишел и Шартр.
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Хенри	Адамс

деВата	от	Шартр

Нужни са ни десетина минути, през които очите ни привикват с мрака, за да 
осъзнаем причината, накарала ни да дойдем в Шартр в търсене на катедралата, 
която въплъщава нашия идеал, а не в Реймс, Амиен или Бурж. Всъщност причини-
те са няколко – най-общата причина е, че правим това, което ни харесва, но след 
като изучите катедралата в Шартр и вземете своето решение, ще установи-
те, че едва ли ще намерите и един любител на старините, който да се съгласи с 
вас – архитектите вероятно ще ви изслушат с презрение, а дори и прекрасните 
свещеници, надарени с безгранична любезност и безкрайно търпение, на чието 
благоразположение ще се радвате, вероятно ще изпитат болка, ако не дори и 
страх. В това отношение готиката е неповторима – човек лесно би се почувст-
вал уютно през Ренесанса, не би се почувствал на чуждо място във Византия; а 
що се отнася до древния Рим – там сме си у дома и можем с вързани очи да се 
разхождаме из всички ъгълчета и ниши, тъй като всички тези стилове ни изглеж-
дат модерни, за разлика от готиката, която винаги остава далечна. Едва ли има 
и двама души, които да споделят едно и също мнение за нея, една жена никога 
няма да се съгласи с един мъж. Дори и Църквата никога не постига съгласие за 
нея, а съгласието сред архитектите е по-рядко срещано, отколкото сред свеще-
ниците. За повечето хора готиката е твърде мрачна, обгърната от мистерии, 
а когато хората говорят за мистерии, обикновено имат предвид страх. За други 
готиката изглежда остаряла и немощна, а нейният мрак напомня за смъртта. 
Любопитно е обаче да се наблюдава фанатичното убеждение на любителя на 
готиката, за когото дванадесети век е бликаща младост като вечното дете 
на Уърдсуърт, чието безсмъртие избухва ден след ден – то е толкова просто 
и същевременно толкова сложно, вижда толкова много и същевременно толкова 
малко, обича толкова много играчки, без да го е грижа за всекидневните неща, 
младостта му е толкова млада, а годините толкова много, а младежкият му 
копнеж за древни мисли е толкова объркващ. 

Не е нужно към готиката да се отнасяме с по-голяма сериозност, отколкото 
към едно бебе. Приятно ни е да си играем с него, да се опитваме да разгадаем 
усмивката му, защото каквато и днес да ни изглежда катедралата в Шартр, в 
своята младост тя е била усмихната. За Църквата тази катедрала има ясно 
определен административен смисъл – като всяко друго епископско седалище, но 
за нас това е без значение. За нас това е фантазията на едно дете, детска 
къща играчка, построена, за да удовлетвори Небесната Царица, да  се хареса 
толкова много, че да се почувства щастлива в нея, да я очарова, за да я накара 
да се усмихне. 

Царицата майка е била точно толкова величествена, колкото можете да си я 
представите – била е абсолютна, можела е да бъде сурова, дори да се ядоса, 
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но все пак тя си е оставала жена, която харесва изяществото, красотата, 
орнаментите, скъпоценните камъни, която с огромно внимание се отнася към 
подредбата на своите покои, която харесва светлината и цветовете, внима-
телно наблюдава своя двор и очаква почтително и доброволно покорство както 
от краля и архиепископа, така и от просяка или пияния свещеник. Тя пази своите 
приятели и наказва своите врагове. Тя се нуждае от пространство, което да е 
многократно по-голямо от това на всеки кралски двор, защото може да привлече 
едновременно десет хиляди души, които да се обърнат към нея за подкрепа – 
най-често, за да поискат нещо в противоречие със закона, и които не могат да 
понесат отказ. Тя е много чувствителна към пропуските, към лошата гледка, 
към липсата на изтънченост и схватливост. Тя е най-великият художник, но 
също и най-великият философ, музикант и теолог, живял някога на земята, след 
нейния Син, Който в Шартр е все още едно дете, когото тя трябва да закриля. 
Вкусът  е безпогрешен, а присъдата  е вечна. Тази църква е съградена заради 
нея, вдъхновена от единството на тази обикновена, практична и утилитарна 
вяра по същия начин, по който едно малко момиче строи къща за любимата си 
прекрасна кукла. Ако не можете да се върнете към времето, в което сте си 
играли с кукли, вашето място не е тук. А ако успеете да се върнете към това 
време и за миг да забравите тегобите на традицията, ще успеете да видите 
Шартр в нейната пълна слава. 

Дворците на земните царици са прости къщурки в сравнение с дворците на 
Небесната Царица, построени в Шартр, Париж, Лаон, Нойон, Реймс, Амиен, Руан, 
Байо, Кутанс – изброяване, което може да продължи до края на книгата. Видяхме 
отблизо двореца в Мервей в Мон Сен Мишел, но никоя кралица не е притежавала 
дворец, който да може да се сравни с този в Шартр. Мервей е построен или 
замислен около 1200 г., а към 1500 г. Луи ХI съгражда великия замък Лош в Турен, 
където са разположени покоите на кралица Анна Бретанска, които продължават 
да съществуват и до днес и които ние също ще посетим. В Блоа може да откри-
ете резиденцията, ползвана от Катерина Медичи до нейната смърт през 1589 г. 
Анна Бретанска е била кралица на три кралства, а Катерина Медичи създава 
своя дворец по стандартите за лукс и удобство на Флоренция. Във Версай може 
да надникнете в покоите, обитавани от кралиците от Бурбонската династия 
в годините на тяхното най-голямо величие. Дори всички тези дворци да бъдат 
обединени и след това трикратно умножени, те пак няма да могат да съперни-
чат на величието на която и да било катедрала, построена през тринадесети 
век и посветена на Царица Мария, а сред всички тях Шартр е дворецът, създа-
ден, за да  донесе най-голямо удовлетворение. 

До такава степен сме привикнали към подобни фриволни сравнения, към тези 
безсмислени словоизлияния, че вече не можем да вникнем в същността, ако тя 
не е подкрепена с доказателства, набити от статистиката от колони от циф-
ри. Дразнещо отдадени на буквалната точност и на съвършено правите линии, 
характерно за всяко американско съзнание, със сигурност бихте задали въпроса 
откога датира този начин на възвеличаване на Мария, а ако не получите точни 
дати, ще продължите да се съмнявате във фактите. И ще сгрешите, защото 
тези факти ще ви се сторят уморителни – всички те са описани в Иконографи-
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ята на Светата Дева от Роу дьо Фльори, публикувана през 1878 г. За начална 
дата може да бъде приета византийската императрица Елена през 326 г.1 или 
съборът в Ефес от 431 г. Ще откриете Девата като светица покровител на 
Константинопол и на императорския дворец, където тя се среща под толкова 
много различни имена, колкото някога са имали Артемида или Афродита. Като 
Божия майка, Богородица, много по-късно тя вдъхновява Мурильо2 да нарисува 
известната си картина, след като научава за чудото със св. Бернар, случило се, 
когато той се молил пред нейната статуя с думите от химна Ave Maris Stella 
(Радвай се, Морска звезда), а когато стигнал до думите Monstra te esse Matrem 
(Покажи се, наша Майко), изображението притиснало гърдите си и от тях се 
отронили три капки мляко върху устните на нейния раб, с които тя хранила Спа-
сителя. Същото чудо, под различни форми, е разказано и от много други хора – 
светци и грешници – и то привлича толкова силно вниманието на епохата, че 
през четиринадесети век Данте, докато търси в Рая някой, който да го поведе 
към основите на Трона, не намира никой по-подходящ посредник към Небесната 
Царица от св. Бернар. Може да прочетете химните, написани от св. Бернар в 
прослава на Девата, може да прочетете и неговите проповеди. За него тя е 
великият посредник. В очите на грешното човечество Христос е твърде възви-
шен, твърде страшен, твърде справедлив, но дори и най-крехкият и слаб човек не 
се страхува да се обърне към Неговата Майка. Нейната основна характеристи-
ка е смирението, а нейната любов и милост не знаят граници. „Нека милостта 
ти бъде отречена от този, който може да каже, че напразно я е потърсил.” 

Св. Бернар е бил емоционален и до известна степен мистичен, също както и 
Адам от Сен-Виктор, автор на също толкова прочути химни, но емоционалните 
светци и мистичните поети не могат да претендират за изключителни права 
върху благоразположението на Девата. Също толкова отдаден на нея е и Абелар, 
който също пише химни в нейна чест. От нея се интересуват и философите, 
а Алберт Велики, известният схоластик и учител на Тома от Аквино, отгова-
ря утвърдително на въпроса „дали Блажената Дева владее съвършено седемте 
свободни изкуства”. Църквата в Шартр е решила този въпрос сто години преди 
него, като е поставила седемте свободни изкуства непосредствено до нейния 
трон, а за свидетел е привлечен самият Аристотел. Но Алберт обяснява при-
чината: „Тя ги владее, защото е казано: „Премъдростта си съгради дом, издяла 
седемте му стълба”. Домът е Блажената Дева, а седемте стълба са седем-
те свободни изкуства. Следователно Мария владее до съвършенство науката”. 
Разбира се, тя владее до съвършенство и икономиката, а повечето от нейните 
най-велики църкви са изградени в големи икономически центрове. Гилдиите са  
били по-верни, отколкото монасите, а буржоазията на Париж, Руан, Амиен, Лаон 
харчи милиони, за да спечели нейното благоразположение. Сред многото неподхо-
дящи професии, които търсят помощта на любезната, изтънчена и милосърдна 
Мария, най-малко подходяща, дори богохулна изглежда подкрепата, търсена от 
воините. И въпреки това най-великите френски воини настояват да бъдат воде-

1 През 326 г. императрица Елена открива Кръста Господен. Б. пр.
2 Бартоломе Естебан Мурильо (1618 – 1672) – известен испански бароков художник глава на „севилската 
школа”. Б. пр.
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ни в битката тъкмо от нея, и то в най-жестоките ръкопашни схватки, когато 
мъжете се избиват. По бойните полета на Европа в продължение вече на поне 
петстотин години винаги присъства и Мария, водейки и двете воюващи страни. 
Бойният вик на известния пълководец Бертран дю Геклен е „Нашата Дева от 
Геклен”; „Нашата Дева от Куси” е викът на великият лорд дьо Куси; „Нашата 
Дева от Оксер”, „Нашата Дева от Сансер”, „Нашата Дева от Ено”, „Нашата 
Дева от Гелдр”, „Нашата Дева от Бурбон”, „Нашата Дева от Беарн” – всички те 
са бойни викове, известни от историята. Сам кралят влиза в битка с думите 
„Нашата Дева от Сен Дени Монжоа”, а херцогът на Бургундия – с бойния вик 
„Нашата Дева от Бургундия”, твърди се, че дори воините на папата са влизали 
в битка с бойния вик „Нашата Дева от свети Петър”. 

Доказателството за тази почит, което може да бъде прието най-лесно от 
практичното американско религиозно съзнание, е нейната сериозна практическа 
стойност, вложените в нея средства. Според статистиката само в столетие-
то между 1170 и 1270 г. във Франция са изградени осемдесет катедрали и почти 
петстотин църкви от класа на катедралите, за които според една оценка от 
1840 г. са били изхарчени над пет милиарда. Пет милиарда франка се равнява на 
един милиард долара и това са разходите само за големите църкви, построени в 
рамките на едно столетие. Разходите са приблизително същите за целия период 
след 1000 г., когато почти всяка енория във Франция подновява изцяло църква-
та си в камък, така че днес Франция е пълна с руини от тази архитектура, а 
запазените църкви от единадесети и дванадесети век, които принадлежат на 
романската или преходната архитектура, са стотици и вероятно достигат 
хиляда. Относителната стойност на този капитал, инвестиран – ако може да 
бъде използвана тази дума – в Девата, не може да бъде изчислена точно, както 
и точната сума, вложена за религиозни цели в периода от 1000 до 1300 г., но в 
духовен и архитектурен смисъл това е било почти всички налично и то е израз 
на толкова силен интензитет на вярата, който никога повече не се повторя, 
независимо дали в религията, предаността, патриотизма и дори стремежа към 
богатство, и едва ли това икономическо усилие има някакъв паралел в история-
та освен в години на война. Почти всяка голяма църква, построена през двана-
десети или тринадесети век, е посветена на Мария, така че днес във Франция 
мнозина приемат словосъчетанието Нотр Дам за синоним на катедрала; но ся-
каш и това не е достатъчно, тя изисква всяка църква да има параклис, посветен 
на нея, който на английски е наричан Параклисът на девата, който често е голям 
почти колкото самата църква, но със сигурност винаги е най-красивият; там, 
зад главния олтар, в своите лични покои Мария очаква и приема своите много-
бройни просители, способна във всеки един момент да се въздигне над олтара, 
за да подкрепи разколебания авторитет на местния светец. 

Такива разходи може да се основават само на прагматична идея. По същия начин, 
по който французите от ХIХ век инвестираха своя капитал в железопътната 
система, убедени, че този капитал ще се възвърне в настоящия живот, така 
и през тринадесети век те поверяват своите средства на Небесната Царица, 
водени от вярата, че с нейна подкрепа тази инвестиция ще бъде изплатена с 
лихвите в бъдния живот. Тази инвестиция се уповава на царствената сила на 
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Мария, а не на ортодоксалната църковна концепция за положението на Мария. 
Папският Рим никога не е изпитвал голяма симпатия към императриците на 
Византия или към кралиците на Франция. Девата от Шартр никога не се е ха-
ресвала безрезервно на Римската курия. До ден днешен църковните писатели – 
като Абат Булто3 или Роу дьо Фльори4 – са склонни да омаловажат същинското 
величие на Девата, на което тя се е радвала във Византия, Шартр или където 
и да било другаде. Отците Мартен и Кайе от Бурж5 са едни от малкото, които 
 отдават дължимата почит. Ако Църквата можеше да я контролира, Девата 
вероятно завинаги щеше да си остане простряна в основите на кръста. Прию-
тена във византийския двор, подкрепена от обществените очаквания и понесе-
на на крилете на могъщия личен интерес, Църквата удостоява Девата с трон 
и с корона, седнала до Христос, коронования съдия на трон; но това изглежда 
недостатъчно за французите от ХIII в., които са склонни да забравят Христос 
заради Неговата майка и да превърнат Майката в Църква, а Христос в символ. 

Църквата я удостоява с трон и я увенчава с корона много рано и дори и да иска 
след това, не би могла да я детронира. Образът на Девата доминира цялото 
християнско изкуство – скулптурата и мозайките, картините и поезията. Св. 
Бернар и Йоан Комнин почти по едно и също време (1120–40), композират химни, 
посветени на Девата като царица. 

O salutaris Virgo Stella Maris 
Generans prolem, Aequitatis solem, 
Lucis auctorem, Retinens pudorem, 
Suscipe laudem!

Celi Regina Per quam medicina 
Datur aegretis, Gratia devotis, 
Gaudium moestis, Mundo lux coelestis, 
Spesque salutis;

Aula regalis, Virgo specialis, 
Posce medelam Nobis et tutelam, 
Suscipe vota, Precibusque cuncta 
Pelle molesta!

През дванадесети век Адам от Сен-Виктор е бил ценен по-високо като поет 
дори от св. Бернар и неговите химни, посветени на Девата, изиграват голяма 
роля за утвърждаването на нейното величие.

3 Абат Булто (abbé Bulteau) – автор на книгата Manuel du pèlerin à Notre-Dame de Chartres, 1855 
4 Шарл Роу дьо Фльори (1801 – 1875) – френски архитект.
5 Артур Мартен, Шарл Кайе (Arthur Martin, Charles Cahier) – съавтори на книгата Monographie de la Cathedrale 
de Bourges, 1841

О, спасителка Дево, Морска звезда, 
Сина, равен на слънцето, родила,  
източник и светлина, срам не познала, 
приеми възхвалата ни!

Небесна Царице, що даруваш  
лек на болните и благодат на верните,  
радост на скръбните, а на света – светлина  
и надежда за спасение.

Царски чертог, непостижима Дево, 
дай ни изцеление и закрила, 
приеми нашите обети и молитви, отмахни  
мъките ни!
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Imperatrix supernorum! 
Superatrix infernorum! 
Eligenda via coeli, 
Retinenda spe fideli, 
Separatos a te longe 
Revocatos ad te junge 
Tuorum collegio!

Да се наслаждаваш на детинския екот на средновековния латински е признак 
за безплодие на разума, без съмнение, но все пак моля Вас и Църквата да ми 
простите, че ще изгубя част от ценния ви летен ден с цитати на поезия, която 
през тази епоха е приемана за мистична, а днес звучи като детски рими; но тези 
няколко стиха от химна на Адам за Успението на Девата допълват разказа за 
нейната слава и могат да послужат за документално доказателство за нейно-
то величие в Шартр.

Salve, Mater Salvatoris! 
Vas electum! Vas honoris! 
Vas coelestis Gratiae! 
Ab aeterno Vas provisum! 
Vas insigne! Vas excisum 
Manu sapientiae!

Salve, Mater pietatis, 
Et totius Trinitatis 
Nobile Triclinium! 
Verbi tamen incarnati 
Speciale majestati 
Praeparans hospitium!

O Maria! Stella maris! 
Dignitate singularis, 
Super omnes ordinaries 
Ordines coelestium! 
In supremo sita poli 
Nos commenda tuae proli, 
Ne terrores sive doli 
Nos supplantent hostium

Постоянно, но може би по-точно е да се каже изведнъж, тя започва да бъде 
удостоявана с титли, символ на върховно величие – „Imperatrix supernorum!”, „Coeli 
Regina!”, „Aula Regalis!”, а дванадесети век изглежда решен да изведе тази идея 
до нейния логичен завършек, дори това да противоречи на догмата. Не само 
Синът е погълнат от Неговата майка, като е поставен под нейната закрила, 
в същото положение е и Отецът, както и Св. Дух. Поетите наричат Девата 
„Templum Trinitatis”, „totius Trinitatis nobile Triclinium”. Тя е трапезарията на Троица-

Повелителка от висините, 
Закрилница на низините, 
Избран небесен път, 
Държителка на вярната надежда 
онези, що са далеч от Теб, 
ала те зоват и търсят единение с Теб, 
приеми под твоя покров.

Здравей, Майко на Спасителя, 
Съд избран! Съд достоен 
за небесна благодат! 
Предречен от вечността! 
Сътворен от ръката на мъдростта! 
Скъпоценен и безгрешен съд! 
Здравей, Майко Божия!  
Здравей, Храм на Троицата! 
Дом на Троичния Бог! 
Където се роди въплътеното Слово, 
Комуто ти дарува на земята  
Величествен дом. 

О, Мария! Съзвездие! 
Единствено достойна!  
Правило, закон и висш порядък  
на ангелския сонм. 
Най-възвишено сред Божиите творения, 
моли се за милостта на Твоя Син към нас,  
без теб от страх или измама  
ще изгубим спасението на нашите души!
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та – triclinium – защото трапезарията е най-голямата зала, в която се побират 
всички, разделена на три части от двата реда колони. Тя е „Templum Trinitatis”, 
самата църква, с три пътеки в нея. Троицата е част от нея. 

Въпросът е твърде деликатен за Църквата, но и вие трябва да се отнесете 
към него с нужното уважение, без да откроявате грубо видимите противоречия. 
Теологията и философията са пълни с множество други, също толкова видими, 
но далеч не толкова симпатични противоречия. Тази особеност на религиозната 
вяра е напълно човешка характеристика, която успява да си проправи път по 
един или друг начин в почти всички религии и макар дванадесети век да извежда 
тази идея до крайност, а в Шартр да виждате нейния най-очарователен израз, 
ние винаги трябва да подхождаме с разбиране към случващото се под повърх-
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ността, съзнателно или несъзнателно, на човешкия разум, а и към латентния 
скептицизъм, скрит зад всяка вяра. Самата Църква никога не одобрява изцяло 
това, което започва да бъде наричано Мариопоклонство. Но можем да разберем 
тревогата, с която са гледали на Девата капиталистите буржоа и студентите 
от университетите, всички от своята гледна точка. Буржоазията инвестира 
голяма част от своя капитал в едно начинание, което може да бъде определено 
като финансова спекулация, която не се отличава съществено от компанията за 
Южното море6 или от железопътните линии през нашата епоха; с тази разлика, 
че в единия случай енергията е вложена в скъсяването на пътя до небето, а в 

6 Компанията за Южното море – английска търговска компания с държавно участие, основана през 1711 г., 
която получава монопол за търговия с Южна Америка. Б. пр. 
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другия – в скъсяването на пътя до Париж; но по същото време едва ли е имало и 
един сериозен учен, който да е бил убеден, че е възможно Бог да установи бизнес 
партньорство с човека и да бъде създадено съвместно предприятие за преобръ-
щането на божествените и универсални закони. Буржоазията слабо се интересу-
ва от философските съмнения, стига икономическият резултат да е позитивен, 
но тя гледа на този резултат със свойствената си практична мъдрост, така че 
само в рамките на три поколения (1200 – 1300 г.) тя се убеждава, че реликвите 
не винаги са ефективни, че светиите не винаги са склонни да помогнат, че са-
мата Мария не може да бъде купена или подкупена, че молитвата без пари е също 
толкова ефективна, колкото и молитвата с пари, и че нито пътят към небето, 
нито самото небе са станали по-близки или по-сигурни заради инвестирания 
капитал, който възлиза на по-голямата част от богатството на Франция. От 
икономическа гледна точка буржоазията се убеждава, че тази огромна финансо-
ва инвестиция се оказва почти чиста загуба, което става причина за нейната 
остра съзнателна и емоционална реакция. За триста години тази инвестиция 
поваля Франция. А опитите на буржоазията и селячеството да възстановят 
своята собственост, доколкото това е възможно, продължават и до днес, но ние 
бихме постъпили благоразумно, ако не се въвличаме в тези страсти. 

Ако искате да изпитате истинска наслада от Шартр, поне за миг трябва да 
се опитате да повярвате в Мария по начина, по който са вярвали в нея Бернар 
и Адам, да усетите нейното присъствие както архитектите, вложили вяра-
та си във всеки положен от тях камък и във всяко очертание на градежа. На 
първо място, трябва да изличите от съзнанието си традиционната идея, че 
готиката е съзнателен израз на религиозен мрак. Силата, която движи готи-
ческите архитекти, е търсенето на светлина. Те постоянно търсят светли-
на и още повече светлина, което ги кара накрая да пожертват сигурността 

и здравия разум в опитите си да я получат. 
Превръщат стените в прозорци, вдигат сво-
дове и премахват контрафорсите, докато 
накрая църквите повече не могат да се дър-
жат. Може да видите тези проблеми в Бове 
и макар архитектите на Шартр да не оти-
ват толкова далеч, дори и тук, към местата, 
където Девата е пожелала – като например 
главния олтар – архитектът се стреми да на-
сочи цялата възможна светлина. По същата 
причина най-важната задача пред готическия 
архитект е разпределението на прозорците, 
а в Шартр този проблем е решен изключи-
телно интересно, като архитектът създава 
система за разпределение на прозорците, коя-
то задоволява едновременно конструктивни-
те закони и вкуса и въображението на Мария. 
Ако най-важната заповед на Небесната Ца-
рица е да има светлина, втората, също тол-
кова императивна, е свързана с цветовете. 

Магарето, свирещо на лира
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Всяка земна кралица, дори и да не 
споделя изцяло византийския вкус, 
обича цветовете, а най-великата 
сред тези кралици, единствената 
истинска Царица на цариците, при-
тежава много по-богат и изтънчен 
вкус към цветовете от всички кра-
лици на петдесетте земни крал-
ства, както можете да се убедите 
от огромното усилие тя да бъде 
възвеличена във витражите по про-
зорците. Илюзия за илюзия – ако за 
миг си представим, че Мария е била 
илюзия – Девата Майка се отпла-
ща на своите поклонници с отпла-
та, по-голяма от всяка, която един 
капиталист може някога да получи, като му дава по-голяма наслада от това 
богатство от всяка друга награда, която може да бъде получена. 

Следващото, на което Мария настоява най-много, е подредбата на личните  
покои – апсидата, както и хора – нейната тронна зала; те се различават твърде 
видимо от основната зала, приемната за публиката – централния кораб, разши-
рен с трансептите. Тази подредба е показателна за разликата между храмовете, 
построени като светилища за божествата, и църквите, построени като зали за 
преклонение на публиката. Основната разлика се състои в апсидата, а от тази 
гледна точка апсидата на Шартр е най-забележителната сред всички тях. 

Девата изисква три неща, или ако предпочитате – четири: пространство, свет-
лина, удобство и цветна декорация, която обединява и хармонизира първите три. 
Това се отнася за интериора, по отношение на екстериора тя изисква същест-
вуването на система от декоративни скулптури – единствената такава завър-
шена система се среща точно в църквите, посветени на нея – в Париж, Реймс, 
Амиен, и Шартр. Мария настоява цялото величие на Шартр да бъде запазено за 
нея, не за публиката. Доколкото човек може да вникне в духа на строителите, 
Шартр е посветен изключително на Девата, по същия начин, по който храмът 
в Абидос е посветен на Озирис. Удобството за хората, отвъд наличието на по-
крив над главите им и до известна степен – пространството, не представлява 
проблем за строителите на Шартр. Човек идва да отдаде своето преклонение 
или да поиска услуга. Царицата го приема в своя дворец, където тя е у дома си 
и където тя е тази, която отдава заповедите. 

Втората мисъл на архитекта е да изличи всичко, което може да не се хареса 
на Мария, и тъй като Мария се различава от живите кралици само в безкрайно 
по-голямото си величие и изтънченост, архитектът се стреми да сътвори нещо, 
което да задоволи вкуса на великите дами от дворовете на Франция и Англия, 
които ограждат двора на малкото графство Шартр. Ако ни интересува какви 
са били тези жени от дванадесети и тринадесети век, ще трябва да погледнем 

Църква и Синагога, Фрагмент от Катедралата в Париж
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към друго място, но тъй като Шартр си остава най-величественият и вечен 
паметник на техния вкус, от него можем да научим какви те не са били. 

На първо място, те в ни най-малка степен не са били мрачни, мечтателни или 
мистични в модерния смисъл на думата. Искали са мистерията да бъде обляна в 
светлина, макар и не физическа – защото и те, както всички жени, са харесвали 
умерените тонове, но да бъде светла и ясна в духовен смисъл. В Шартр няма 
нищо, което да може да бъде прието за мистично в смисъла на Лоенгрин, Зигфрид 
или Парсифал. Ако искате да изучите цялата литература по този въпрос, може 
да започнете от книгата на Емил Мал Религиозното изкуство през XIII в. във 
Франция. Там ще откриете обяснение за символизма и простотата на скулпту-
рите по порталите и входовете. Дори това, което изглежда като гротеска или 
като твърде абстрактна идея, не е нищо повече от персонификация, понятна за 
всяко дете. По стените ще видите L’Ane qui vielle – магарето, свирещо на лира, 
а по фасадите на всички стари църкви ще забележите „бестиариите”, както са 
били наричани – приказни животни, символични или не, чийто символизъм обаче е 
толкова прост, колкото реализма на вола от Лаон. Символизмът предоставя на 
артиста възможността да разиграва и разнообразява декорацията и да предиз-
виква изумлението на хората – вероятно изумена от тях е била и самата Дева, 
понякога може да ви се стори, че в тях е вложен някакъв езотеричен смисъл – 
смисъл, който всеки може да приеме само за себе си и който не е разбираем за 
обществото, само че в църквите на Девата обществото никога не е изключено, 
то е приканено. Девата е харесвана от всички, дори и защото всички си мислят, 
че тя не обича особено свещениците – тя е била царица, жена, майка – все функ-
ции, които не могат да бъдат изпълнявани от един свещеник. Но тя не е имала 
вкус към мистериите и дори и към символите, и дори и да изглеждат тайнстве-
ни, по това време те са били разбираеми за всяка селянка, посетила нейната 
църква. Като женската фигура от предната фасада на катедралата в Париж – 
очите  са скрити, главата  е склонена надолу, короната  пада, тя не е обле-
чена в кралски одежди, а в ръцете си държи знаме, чиято дръжка е пречупена на 
повече от едно място. На отсрещната колона е изобразена друга женска фигура 
с кралска мантия, изправена и властна. Символът е толкова изящен, че човек 
би искал да научи неговия смисъл, но всяко дете през Средновековието веднага 
би ви обяснило, че женската фигура с падащата корона символизира Юдейската 
синагога, а фигурата с кралската роба е Църквата Христова. 

Друга тема, от която женският вкус, изглежда, се е вълнувал слабо, е метафи-
зическата теология. Мария слабо се интересува от теологията, с изключение 
на изображението в южния трансепт, но дори и тук човек трудно открива нещо, 
свързано с Троицата – най-сложния метафизичен въпрос в теологията. Може 
доста да се измъчите, ако се посветите на търсене из катедралата на изрично 
позоваване на Троицата като призната от Църквата догма. 

Трудно може да се приеме твърдението, че символ на Троицата са трите порти, 
трите портала и трите пътеки, на първо място, защото за това няма ясно 
правило – църквите могат да имат произволен брой входове и пътеки – в Париж 
и Бурж те са пет; а самите порти не са посветени на трите лица на Троицата, 
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нито пък порталите; но по-сериозното възражение е, че страничните порти и 
пътеки не са от същата важност като централните, те са само допълнение 
към основните, така че, ако един архитект си е позволил да подведе необразо-
ваната публика да приеме толкова опасна ерес, е щял да заслужава кладата и 
най-вероятно е щял да бъде изпратен на нея. Но дори и този намек за Троицата 
отсъства в трансептите, където пътеката е една, и в хора, където те са пет, 
а и в параклисите, където те са пет или седем, и доколкото един непросветен 
разум може да види, те никъде не са кратни на три. На места, разбира се, ще 
намерите символа на Троицата върху някоя скулптура или витраж, но присъст-
вието на тези символи само по себе си говори повече за отсъствието на този 
образ, тъй като обикновеният поклонник ще да е бил също толкова сляп, колкото 
сме и ние, така че и за него този символ щеше да изглежда просто като детайл. 
И дори ако Троицата все пак е изобразена някъде по някакъв начин, едва ли бих-
те открили някакво обяснение за нейния метафизичен смисъл – отсъства дори и 
образът на мистичния триъгълник. 

Църквата е посветена изцяло на Майката и на нейния Син. Отецът рядко се 
появява, още по-рядко Св. Дух. Поне такова е впечатлението, което остава у 
обикновения посетител, а вероятно също такова е било впечатлението и у 
поклонника от тринадесети век, който е пристъпвал в църквата със съзнание, 
обсебено единствено от съвършенството на Мария. Шартр не е изображение 
на Троицата, а на идентичността на Майката на Сина. Троицата е представена 
от Сина, Който на свой ред е обгърнат от Майката. Тази идея не е ортодоксал-
на, но това не е наша работа. За тези неща следи Църквата. 

Надявам се вече да сте разбрали какви са вкусовете и изискванията на Де-
вата, за да успеете да почувствате искреността, с която архитектите и 
художниците са се опитали да ги удовлетворят, но преди това трябва да се 
убедите в искреността на хората, наели тези архитекти и художници. Този 
въпрос е най-лесният от всички, тъй като за него има много доказателства. 
През 1145 г., когато е започната старата кула – само година преди св. Бернар 
да започне да проповядва Втория кръстоносен поход във Везле – абат Емон от 
манастира Сент Пиер сюр Див в Нормандия пише своето известно писмо до 
монасите от абатство Тътбъри в Англия, за да им разкаже за великото дело, 
започнато от Девата във Франция, и за строежа на църквата в Шартр. „Hujus 
sacrae institutionis ritus apud Carnotensem ecclesiam est inchoatus.” (От Шартр 
това движение започва да се разпространява в цяла Нормандия.) А сред много 
красивите неща, създадени в резултат от него, се отличава църковна кула в 
Сент Пиер сюр Див. „Postremo per totam fere Normanniam longe lateque convaluit ac 
loca per singula Matri misericordiae dicata praecipue occupavit.” (Движението тръгва 
от местата, посветени на Мария, но след това се разширява надлъж и нашир из 
цяла Нормандия.) От всички чудеса, извършени от Мария след чудото по опазва-
нето на нейната църква, следващото най-добре засвидетелствано чудо е това 
по нейното съграждане – не толкова заради удивлението, което предизвиква у 
нас, а заради удивлението на хората от тази епоха, които са били същевременно 
и инструментите на това чудо. Толкова дълбоки обществени движения винаги 
предизвикват изумление, а в Шартр това чудо се случва на три пъти, съвпадайки 
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малко или повече с датите на кръстоносните походи и приемайки организацията 
на кръстоносен поход, както отбелязва архиепископ Хуго от Руан в писмото 
си до епископ Тиери от Амиен. Най-интересната част от това писмо е непри-
критото изумление на неговия автор, което звучи толкова модерно, че сякаш е 
писано днес. 

„Жителите на Шартр се обединиха в усилието си по изграждането на своята 
църква, носейки материалите, а нашият Господ възнагради смирената им рев-
ност с чудеса, които въздигнаха норманите и ги изравниха с техните съседи. 
(...) Оттогава в името на тази цел вярващите от нашия диоцез и от съседните 
райони започнаха да се обединяват в асоциации, като не приемаха в групата 
никого, преди да се е изповядал, да се е отрекъл от отмъщението и враждата и 
да се е помирил с враговете си. След това те си избират първенец на групата, 
под чието ръководство те подкарват своите талиги в тишина и смирение.”

Каменоломната в Бершер-л’Евек се намира на около пет мили от Шартр. Камъ-
кът е изключително твърд и е нарязван на големи блокове, както можете сами 
да забележите, а транспортът и полагането на тези каменни блокове е възмож-
но само с големи усилия. Работата е била свършена с изумителна бързина, както 
все още си личи, но това не се отразява на здравината на сградата, която си 
остава сред най-солидните от тази епоха, без и до днес по нея да се е появила 
и една пукнатина. Абатът говори повече с изумление, отколкото с гордост за 
духа, с който е била изградена тази катедрала: „Виждал ли е някой нещо подобно! 
Чувал ли е някога някой през отминалите времена толкова могъщи принцове от 
този свят, хора, първенци по чест и богатство, благородни мъже и жени да са 
прекланяли своята гордост и високомерие, за да се впрегнат в хамута на тали-
гите и така, като истински зверове, да започнат да теглят към Христовия дом 
тези талиги, натоварени с грозде, зърно, олио, камък, дърва и всичко друго нужно 
за живота на хората или за строежа на църквата? А докато те теглят този 
товар, се вижда нещо възхитително – че дори когато хиляди хора са впрегна-
ти в талигите – толкова голям е този товар – те напредват в пълна тишина, 
така че отникъде не се чува дори стон, така че, ако човек не е видял това със 
собствените си очи, може да си помисли, че сред това множество няма нито 
един човек. А когато се спрат на пътя за почивка, не се чува нищо друго освен 
изповедта на греховете и чистите молитви, отправени към Бог за опрощение 
на греховете. И гласът на свещениците, които призовават сърцата им към по-
мирение и така ги карат да забравят омразата, да загърбят раздорите, да си 
платят дълговете, за да постигнат това единство на сърцата. 

Но ако има някой, толкова проникнат от злото, който не може да прости оби-
дата или отхвърля благочестивите съвети на свещеника, той веднага е от-
лъчван от впряга като нечист и позорно и срамно е изключван от обществото 
на светите. До всеки впряг е застанал свещеник, който призовава всички към 
покаяние, изповед на греховете и към обръщане към по-добър живот! Виждат се 
стари и млади и малки деца, които отправят молитви към Бог от дълбините 
на сърцето си и които изричат думи на възхвала. А след като хората, призвани 
от тромпетите и вдигнатите знамена, подновят своят път, те напредват 
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с такава лекота, сякаш няма препятствие, което да може да ги спре. (...) И 
когато достигнат църквата, те подреждат талигите като в духовен лагер и 
през цялата нощ празнуват с химни и песни. Върху всяка кола запалват фенери 
с фитили, поставят върху тях слабите и болните и за облекчаване на мъките 
им поднасят мощите на светците. А след това свещениците и духовниците 
завършват церемонията, като повеждат процесия, в които хората се включват 
с цялото си сърце, измолвайки милостта на Господа и на неговата благословена 
Майка за лечението на болните”. 

Разбира се, Девата присъства постоянно и подпомага цялата тази работа, но 
едва ли разказите за нейните чудеса могат да украсят по някакъв начин тази 
архитектура или да преувеличат ефекта на популярната вяра. Хората нямаше 
да бъдат толкова вдъхновени, без да бяха убедени в нейното лично присъствие, 
но за нас по-голямото доказателство за присъствието на Девата е изкуство-
то и по-силно ще почувстваме нейното присъствие в творбите, отколкото в 
разказите. Девата присъства ден след ден, през цялото време, напътствайки 
архитектите, в тази посока ще тръгнем и ние, ако вече сте усетили значение-
то на нейното присъствие. Лишена от това чувство, църквата ще бъде мърт-
ва. Повечето дълбоко религиозни хора ще ви кажат, че девет от всеки десет 
църкви, създадени след тринадесети век, са мъртвородени, защото след това 
църковната архитектура се е превърнала в чиста механика и математика, но 
вие сами ще трябва да си отговорите дали това е вярно, когато стигнете до 
този въпрос, още повече че истинска наслада носи не наблюдението на смърт-
та, а чувстването на живота. 

Нека сега надникнем вътре. 

Превод от английски: Момчил Методиев
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църкВата	тряБВа	да	иЗцеляВа	

раните

Интервю на папа Франциск пред Антонио Спадаро, гла-

вен редактор на италианското йезуитско списание CiviltЎ 

Cattolica
1
. Заглавието е на редакцията на Християнство и 

култура

(Първа	част)

Санта Марта, 19 август 2013, 9,50 часа

Понеделник е, 19 август. Папа Франциск удовлетвори желанието ми за среща в 
10 часа в резиденцията „Санта Марта”. Посрещат ме и ме отвеждат да седна 
в една малка зала. Ала не се налага да чакам дълго: след няколко минути вече ме 
съпровождат до асансьора. През тези две минути имам време да си спомня, че 
(в средата на юни 2013 г.) в Лисабон на среща на главните редактори на няколко 
списания на йезуитите възникна предложението да публикуваме заедно интервю 
с папата. Обсъдих го с другите главни редактори и нахвърлихме няколко въпро-
са, които обединяваха интересите на всички. Излизайки от асансьора, виждам 
папата, който вече ме очаква на вратата. Да, наистина изпитвам приятното 
чувство, че не съм минавал през врати. 

Прекрачвам прага на неговата стая и папата ми посочва един удобен стол. Са-
мият той сяда на едно по-високо и твърдо кресло – заради проблемите с гърба. 
Средата е проста, дори оскъдна. Писалището е много непретенциозно. Смаян 
съм от скромното обзавеждане. Няколко книги, малко хартия, малко предмети 
на изкуството. Сред тях една икона на свети Франциск, статуя на Девата 
от Луян, покровителка на Аржентина, статуя на спящия свети Йосиф – много 
прилича на онази, която видях в стаята, обитавана от него като провинциал 
и предстоятел на Colegio Maximo в Сан Мигел. Духовността на Берголио не се 
състои от „хармонизирани енергии”, както би ги назовал, а от човешки лица: 
Христос, свети Франциск, свети Йосиф, Мария. 

Папата ме посреща с усмивката, която вече многократно обиколи света, от-
варяйки сърцата. Започваме да говорим на различни теми, но преди всичко за 
неговото пътуване в Бразилия. Папата го смята за истинска благодат. Питам 
го дали си е починал. Той потвърждава, казва, че е добре, но най-важното: Све-
товният ден на младежта е станал за него „тайнство”. Признава ми, че не е 

1 Италианското списание Civiltà Cattolicà е създадено през 1850 г., излиза на две седмици и е издавано от 
йезуитите. Б. пр.
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свикнал да говори пред толкова големи групи хора. „Успявам да погледна отдел-
ните хора един след друг, да вляза в личен зрителен контакт с тези, които са 
пред мен. Още не съм свикнал с масите.” 

Казвам му, че това е видно и трогва всички. Когато е сред хората, наистина 
пог ледът му винаги се спира на отделния човек. След това телевизионните ка-
мери показват кадрите, които всички виждат; ала той може да се чувства сво-
боден, да влиза в личен зрителен контакт с тези, които са пред него. Изглежда 
доволен от този директен контакт, това означава, че е този, който наистина 
е, и не трябва да променя стила си на общуване с другите дори когато има пред 
себе си милиони хора, както беше на плажа на Копакабана.

Преди да включа касетофона, разговаряме за други неща. Коментирайки една 
моя публикация, той казва, че особено цени двама съвременни френски мисли-
тели йезуити – Анри де Любак и Мишел де Серто. Аз споделям с него нещо 
съвсем лично. Тогава той заговорва за себе си и най-вече за избора си за 
папа. Казва ми, че когато в сряда, на 13 март, по време на обяда осъзнал ве-
роятността да бъде избран, изпитал дълбок и необясним покой и вътрешна 
утеха – ведно с пълна тъмнина и дълбок мрак. И тези чувства го съпровождали 
до избора.

Кой	е	Хорхе	Марио	Берголио?

Папата ме поглежда мълчаливо. Питам го дали мога да му задам такъв въпрос. 
Той ми дава знак, че приема въпроса, и казва: „Не зная кое определение би било 
най-подходящо… Аз съм грешник. Това е правилното определение. И то не е фра-
за, не е литературен израз. Аз съм грешник”. 
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Папата продължава да размишлява, развълнуван е, сякаш не е очаквал този въп-
рос, сякаш е принуден да даде и друго обяснение. 

„Да, вероятно мога да кажа, че съм малко обигран, знам как да се държа, но е 
вярно и това, че съм безхитростен. Най-доброто обобщение, което идва от дъ-
ното на душата ми и което смятам за най-точно, гласи: „Аз съм един грешник, 
когото Господ е погледнал”. И повтаря: „Господ ме е погледнал. Винаги съм усе-
щал, че моят девиз Miserando atque eligendo 2 е много подходящ”.

Девизът на папата е взет от проповед на свети Беда Достопочтени, който 
пише в коментар към епизода с призоваването на свети Матей: „Исус видял един 
митар и избирайки го по милосърдие, му казал: Последвай ме!“3. Папата допълва: 
„Латинският герундив miserando ми изглежда непреводим както на италиански, 
така и на испански. Бих го превел с един друг герундив, който изобщо не съ-
ществува: misericordiando”.

Папа Франциск продължава наблюдението си с внезапен преход, чийто смисъл не 
разбирам веднага: „Не познавам Рим. Познавам малко места в града. Сред тях 
„Санта Мария Маджоре”, винаги съм ходил там”.

Усмихвам се и му казвам: „Всички много добре го разбрахме, Свети отче!”. „О, 
да – продължава папата, – „познавам „Санта Мария Маджоре”, „Свети Петър”… 
Но когато идвах в Рим, винаги живеех на Виа Скрофа. Оттам често посещавах 
църквата „Сан Луиджи деи Франчези”; отивах, за да разгледам картината на 
Караваджо от призоваването на свети Матей.”

Започвам да подозирам какво иска да ми каже папата. „Пръстът на Исус, 
който посочва Матей… Такъв съм, така се чувствам, като Матей.” И тук 
папата обобщава решително, сякаш вижда пред себе си образа, който е тър-
сил: „Поразява ме жестът на Матей: той прибира парите си, сякаш иска да 
каже: „Не, не на мен, не на мен принадлежат тези пари! Виж, това съм аз: 
един грешник, когото Господ е погледнал”. И това казах, когато ме попитахте 
дали приемам моя избор за папа”. След това промърморва: Peccator sum, sed 
super misericordia et infinita patientia Domini nostri Jesu Christi confisus et in spiritu 
penitentiae accepto.4

Защо	станахте	йезуит?

Разбирам, че за папа Франциск тази формула е удостоверение за идентичност 
при приемането на избора. Няма какво повече да се допълни. Започвам с първите 
подготвени въпроси. „Свети отче, какво ви подтикна да влезете в Обществото 

2 Цитат от проповед на Св. Беда Достопочтени (672–735), на български Помилван и после избран, Мат. 9, 
9:13.
3  Когато минаваше оттам, Исус видя едного човека, на име Матей, седнал на митницата, и му казва: върви 
след Мене. И тоя стана и тръгна след Него. Мат. 9:9. 
4  Грешен съм, но вярвам в безкрайна милост и търпение на нашия Господ Исус Христос и ги приемам в дух 
на покаяние.
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на Исус? Какво ви подтикна към Ордена на йезуитите? 

„Исках да направя нещо повече, но не знаех какво. Бях постъпил в сeминарията. 
Доминиканците ми харесваха и имах приятели доминиканци. Но после избрах 
Обществото на Исус, което добре познавах, защото семинарията беше под 
ръководството на йезуитите. Към Обществото на Исус ме подтикнаха три 
неща: мисионерският характер, общността и дисциплината. Това ми изглеждаше 
странно, защото от рождение съм недисциплиниран човек. Но дисциплината на 
йезуитите, техният подход към времето ме впечатлиха силно.

И още нещо, което наистина има фундаментално значение за мен: общността. 
Не гледам на себе си като на самотен свещеник: нуждая се от общност. И това 
става ясно от факта, че живея тук, в дом „Санта Марта”: когато се нанесох в 
къщата, жребият ми отреди стая 207. Стаята, в която сега се намираме, беше 
за гости. Реших да живея тук, в стая 201, защото, когато получих папското 
жилище, чух в себе си едно отчетливо „не”. Папският апартамент в Апостоли-
ческия дворец не е луксозен. Той е стар, обзаведен с вкус и голям, не луксозен. Но 
в края на краищата прилича на обърната фуния. Голям и просторен, ала входът 
наистина е тесен. Влизането става капка по капка. Не е за мен. Не мога да 
живея без хора. Трябва да живея живота си заедно с другите.”

Какво	означава	за	един	йезуит	да	бъде	папа?

Питам папата какво значение има за него това, че е първият йезуит, избран 
за епископ на Рим. „Как разбирате служението във Вселенската църква, за 
което бяхте призван в светлината на духовността на свети Игнаций? Коя 
точка от духовността на свети Игнаций ви помага най-много във вашето 
служение?

„Различаването е занимавало най-много свети Игнаций. За него то е средство 
за борба, за да опознае по-добре Господ и да го следва възможно най-близо. Ви-
наги ме е поразявала една максима, с която се описва видението на Игнаций: 
Non coerceri a maximo, sed contineri a minimo divinum est 5. Много съм размишля-
вал върху това изречение и по отношение на ръководството, на изпълнението 
на длъжността на супериор: да не се замаеш от голямото пространство, да 
си в състояние да останеш и в най-тясното пространство. Тази добродетел 
на голямото и на малкото е великодушието, което ни кара от позицията, в 
която се намираме, винаги да виждаме хоризонта: да вършим големите и мал-
ките дела във всекидневието с голямо и отворено за Бога и за другите сърце. 
Това означава – в големите хоризонти на Божието царство да ценим малките 
неща.

Това изречение помага да заемем правилно поведение спрямо разпознаването, 
за да видим Божиите дела от Неговата „гледна точка”. За свети Игнаций го-
лемите принципи трябва да бъдат вписани в пространствените, времевите и 

5 Без да си ограничен от голямото, да останеш в най-малкото, е божествено.
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личните обстоятелства. Йоан XXIII застана на тази водеща позиция, повтаряйки 
принципа: Omnia videre, multa dissimulare, pauca corrigere6.  Защото, виждайки всич-
ко, големите измерения, той сметна, че трябва да действа в малкото, в едно 
съвсем малко измерение. Можем да имаме големи проекти и да ги осъществим, 
залагайки на малки дребни детайли като основа. Или можем да използваме слаби 
средства, които да се окажат по-ефективни от силните, както казва и свети 
Павел в Първото послание до Коринтяните.   

За такова разграничаване е нужно време. Мнозина например мислят, че проме-
ните и реформите могат да последват в кратки срокове. Вярвам, че има нужда 
от достатъчно време, за да се положат основите на истинска, ефективна 
промяна. И това е време за разграничаване. Понякога обаче разграничаването 
ни подтиква да разрешим нещо веднага, въпреки че искаме да го отложим за 
по-късно. Точно така се случи и с мен в тези месеци. Различаването протича 
винаги в присъствието на Господ, като внимаваме за знаменията, слушаме, 
чувстваме заедно с хората, особено с бедните. Моите решения, включително 
и онези, които са свързани с нормалния всекидневен живот, като използването 
на един прост автомобил, са резултат от духовно разграничаване, което въз-
никва чрез обстоятелствата, хората и четенето на знаменията на времето. 
Разграничаването в присъствието на Господ ме направлява в моето ръковод-
ство.

Въпреки това изпитвам недоверие към импровизираните решения. Винаги изпит-
вам недоверие към първото решение, към първото, дошло ми на ум да направя. 
То най-често е погрешно. Трябва да почакам, да преценя вътрешно, да отделя 
необходимото време. Мъдростта на различаването премахва двусмислието на 
живота и ни помага да намерим най-подходящите средства, а те не винаги са 
идентични с това, което изглежда голямо и силно.”    

Обществото	на	Исус

И тъй, разграничаването е опорен стълб в духовността на папата. То по особен 
начин изразява неговата йезуитска идентичност. Затова го питам как според 
него Обществото на Исус би могло да служи днес на Църквата, в какво е него-
вата особеност, но и какви рискове има пред него.

„Обществото на Исус е институция, която се намира в напрежение, винаги 
радикално в напрежение. Йезуитът е децентриран. Обществото на Исус е де-
центрирано в самото себе си: центърът му са Христос и Неговата църква. 
Следователно: когато Обществото на Исус има за свой център Христос и Не-
говата Църква, то притежава две фундаментални опорни точки на равновесие, 
за да живее в обществената периферия. Когато обаче Обществото на Исус се 
концентрира прекалено върху самото себе си, поставя себе си в центъра като 
много солидна и добре въоръжена структура, има опасност да се почувства 
уверено и високомерно. Обществото на Исус винаги трябва да има пред себе 

6  Виж всичко, премълчи много, промени малко.
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си Deus semper maior, търсенето на все по-голямата Божия слава, то трябва 
да има пред себе си Църквата, истинската невеста на Христос, нашия Господ, 
Христос Цар, който ни спечелва и за когото жертваме цялата ни личност и 
цялата ни съдба, въпреки че сме само глинени съдове. Това напрежение непрес-
танно ни отвежда отвъд самите нас. Това, което наистина прави децентрира-
ното Общество на Исус силно, е едновременно бащиното и братско средство 
на „равносметката на съвестта”, тъкмо то му помага да се отправи по-добре 
в мисия.”

Тук папата се позовава на една специална точка от Конституциите на Общес-
твото на Исус, където е записано, че „йезуитът трябва да разкрие съвестта 
си”, това означава вътрешното състояние, което преживява, така че настояте-
лят да е по-наясно и по-осведомен, когато го изпраща в мисия”. 

„Трудно е да се говори за Обществото на Исус – продължава папа Франциск, – 
когато твърде много се обяснява, съществува опасност от недоразумения. Об-
ществото на Исус може да бъде представено само в повествователна форма. 
Само в повествованието може да се направи разграничаването, но не и във фи-
лософско или теологическо изложение, където е възможно да има дискусия. Сти-
лът на Обществото на Исус не е стилът на дискусията, а на разграничаването, 
което, разбира се, предполага дискусия в процеса. Мистичната среда никога не 
дефинира своите граници, не усъвършенства мисленето. Йезуитът трябва да е 
човек на незавършеното, на отвореното мислене. Имало е времена, когато в Об-
ществото се е налагало строго и затворено мислене, по-скоро инструктивно-
аскетично, отколкото мистично, това изопачаване е довело до Epitome Instituti.” 

Папата се позовава на един вид практическо обобщение, съставено и употребя-
вано в Обществото на Исус през ХХ век, на което се е гледало като на замес-
тител на Конституциите. Този текст дълго време определя образованието на 
йезуитите; дотам, че някои вече не четели Конституциите, които все пак са 
основополагащ текст. Според папа Франциск в Обществото на Исус по това 
време правилата заплашвали да вземат превес над духа и орденът се поддал на 
изкушението да се фиксира върху харизмата си и да я обяснява твърде детайлно.  
Папата продължава: „Йезуитът винаги мисли напред, в приемственост, с поглед 
към хоризонта, в чиято посока трябва да върви, за него Исус е в центъра. Това 
е истинската му сила, тя го подтиква към творчество и щедрост в търсенето. 
Поради това днес повече от всякога тя трябва да бъде contemplativa in actio 
(съзерцателна в активното действие), тя трябва да има дълбока близост с ця-
лата Църква, разбирана като Божи народ и Светата майка Църква. Това изисква 
много смирение, жертви, смелост, особено когато срещаш неразбиране или си 
цел на недоразумения и клевети, но това е най-плодотворното поведение. Да си 
спомним напреженията в миналото заради китайските и малабарските обреди, 
както и мисиите7 в Парагвай”. 

7 В Парагвай от 1610 до 1767 възникват йезуитски поселища сред индианците, където е въведена християн-
ска социална система. По този начин индианците са си осигурявали независимост от испанските и португалски 
колонизатори. 
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„Аз сам съм свидетел на недоразуменията и проблемите, които Обществото на 
Исус преживя не толкова отдавна. Бяха трудни времена, особено когато ста-
ваше дума за разширяването на „четвъртия монашески обет” на послушание 
към папата сред всички йезуити8. По времето на отец Педро Арупе9 ми даваше 
увереност фактът, че той беше човек на молитвата, прекарваше дълго време 
в молитва. Спомням си колко дълго се молеше седнал на пода като японците. 
Затова имаше правилно поведение и взимаше правилните решения.”

Примерът:	Пиер	Фавр,	един	„реформиран	свещеник”

Тук се питам дали сред йезуитите – от началата на Обществото на Исус до 
днес – има фигури, които силно са го впечатлили… Папата първо назовава Игна-
ций и Франциск Ксаверий, но после се спира на една личност, която йезуитите 
познават, но която със сигурност не е широко популярна: блажения Пиер Фавр 
(1506–1546) от Савоя. Той е един от първите сподвижници на свети Игнаций, 
първият, с когото той дели стая, когато двамата са студенти в Сорбоната. 
Третият в същата стая бил Франциск Ксаверий. Пий IX обявява Пиер Фавр за 
блажен на 5 септември 1872 г., процесът за канонизацията е в ход.

Папата посочва едно издание на Мемориали от Пиер Фавр – като провинциал 
той поръчал на двама йезуити специалисти (Мигел А. Фиорио и Хайме Амадео) 
да го издадат. На папата особено допада изданието на Мишел де Серто. Питам 
го защо е толкова впечатлен точно от Фавр, кои негови черти му харесват. 

„Диалогът с всички, дори с дистанцираните и противниците, скромната набож-
ност, може би известната наивност, непосредствеността, внимателното му 
вътрешно разграничение, фактът, че е бил човек на големите и силни решения и 
същевременно благ, така благ…”

Докато папа Франциск изброява основните черти на своя любим йезуит, осъз-
навам доколко наистина тази личност е пример в живота му. Мишел де Серто 
нарича Фавр просто „реформирания свещеник”, за когото вътрешният опит, 
догматичната формулировка и структурната реформа са тясно и неделимо 
свързани. Изглежда ми разбираемо, че папа Франциск се вдъхновява тъкмо от 
този вид реформа. Папата продължава с едно наблюдение върху истинското лице 
на създателя на Обществото на Исус: 

„Игнаций е мистик, не аскет. Ядосвам се, когато чуя някой да казва, че духов-
ните упражнения са в духа на Игнаций само когато се провеждат в мълчание. 
В действителност и упражнения, които се правят във всекидневието и не в 

8 Четвъртият обет – става дума за изискването йезуитите да полагат четвърти монашески обет за послуша-
ние към папата по отношение на мисионерската дейност, наред с традиционните обети на девство, нестяжа-
ние и послушание. Отначало четвъртият обет е бил задължителен само за свещениците от ордена, но след това 
се утвърждава традицията той да бъде полаган само от някои членове на ордена, а само положилите този обет 
да имат правото да бъдат избирани в ръководството на ордена. Тази традиция става обект на спорове през 
70-те години на ХХ век. Б. пр.
9 Пèдро Арупе (1907–1991) – ръководител на Обществото на Исус, 28-и генерален настоятел на ордена на 
йезуитите. 
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мълчание, са напълно в неговия дух. Онова изопачено течение, което подчертава 
аксетизма, мълчанието и покаянието, се е разпространило особено в испанската 
среда и в Обществото на Исус. Аз съм по-близо до мистичното течение на Луи 
Лалеман (1578–1635) и Жан-Жозеф Сюрен (1600–1665). Пиер Фавр също е мистик”.

Опитът	от	лидерството	и	управлението

Какъв вид управленски опит произтича от подготовката на отец Берголио – 
първоначално той е бил супериор на дома, а по-късно и на провинцията в Об-
ществото на Исус. Ръководният стил в Обществото предполага решение от 
страна на супериора, но и дискусия с консултантите му (съветници).   

„Право да ви кажа: в качеството ми на сурепиор в Обществото не винаги съм се 
държал толкова коректно, че да направя нужните консултации. И това не беше 
добре. В началото ръководният ми стил като йезуит имаше много недостатъци. 
Беше трудно време за Обществото на Исус: едно цяло поколение йезуити беше 
отпаднало. Затова съвсем млад бях провъзгласен за провинциал. Бях едва на 
36 години, щуротия! Трябваше да се сблъскам с много тежки ситуации и взимах 
решения по много груб и субективен начин. Да, но все пак трябва да добавя още 
нещо: когато поверя нещо на някого, му имам пълно доверие. Трябва да допусне 
наистина много голяма грешка, за да се откажа от него. Независимо от това 
на хората им е дошло до гуша от авторитаризъм. Моят авторитарен и бърз 
начин на взимане на решения ми навлече сериозни проблеми и обвинението, че 
съм ултраконсервативен. По едно време, когато живеех в Кордоба, преживях го-
ляма вътрешна криза. Е, със сигурност не съм бил като блажената Имелда10, но 
никога не съм бил и от „дясното крило”. Проблемите идваха от авторитарния 
ми начин на взимане на решения.”    

„Разказвам тези неща като житейски опит и за да се разбере какви опаснос-
ти съществуват. С времето научих много. Господ ме удостои с педагогика 
в ръководенето независимо от моите грешки и грехове. Като архиепископ на 
Буенос Айрес, на всеки 14 дни се срещах с моите шестима помощни епископи 
и многократно през годината със съвета на свещениците. Поставяха се въп-
роси и пространството беше отворено за дискусия. Това много ми помогна да 
взема най-добрите решения. И сега някои ми казват: „Човек не трябва твърде 
да се съветва, а да решава”. Ала аз смятам, че консултациите са много важни. 
Консисториите и синодите например са важни места, където да се провеждат 
откровени и активни консултации. Но те трябва да се правят в по-гъвкава 
форма. Пожелавам си реални, а не формални консултации. Съветът от осемте 
кардинали11, тази външна съветническа група, не е само мое решение, а плод на 
волята на кардиналите, както тя беше изразена при генералните конгрегации 
преди конклава. И аз искам да има истински, а не формални обсъждания.”   

10 Блажената Имелда Ламбертини (1322 –12 май 1333) – италианка, обявена за покровителка на получава-
щите първо причастие. 
11 След като беше избран за папа, Франциск създаде т.нар. Съвет на кардиналите в състав от 8 кардинали, 
който да го съветва по въпроси на управлението на Католическата църква. Б. пр. 
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Да	чувстваш	с	Църквата

Оставам при темата за Църквата и се опитвам да разбера какво точно оз-
начава за папа Франциск „да чувстваш с Църквата”, за което свети Игнаций 
пише в своите Духовни упражнения. Без да се колебае, папата отвръща с един 
образ:

„Харесвам образа на Църквата като свят Божи народ. Определението, което 
често употребявам, е на съборната конституция Lumen gentium, № 12. Принад-
лежността към един народ има голяма богословска стойност: в свещената ис-
тория Бог спасява един народ. Няма завършена идентичност без принадлежност 
към един народ. Никой не е спасен сам, като изолиран индивид. Бог ни приласкава, 
наблюдавайки при това сложната структура на междучовешките отношения, 
които се разиграват в човешкото общество. Бог влиза в тази динамика на на-
родите”.

„Народът е субектът. А Църквата е Божият народ, намиращ се в пътя на 
историята – с неговите радости и мъки. Да чувстваш с Църквата означава 
за мен да си в тази Църква. А целостта на верните е непогрешима по от-
ношение на вярата. Непогрешимостта във вярата се изразява чрез свръхес-
тественото усещане за вярата на целия Божи народ в пътя. Така разбирам 
днес Sentire cum ecclesia12, за което говори свети Игнаций. Когато диалогът 
на вярващите с епископа и папата следва този път и е коректен, той е 
подкрепян и от Светия Дух. Следователно това чувстване не се отнася до 
богословите.” 

„Както при Мария: когато искаш да знаеш коя е тя, попитай богословите. Кога-
то искаш да знаеш как да я обичаш, трябва да попиташ народа. От своя страна 
Мария обича Исус със сърцето на народа, както четем в Магнификат. Следова-
телно не трябва да мислим, че Sentire cum ecclesia е свързано само с това да се 
чувства с йерархичната част на Църквата.”

След кратък размисъл папата уточнява сухо, за да осуети недоразумения: 

„Наистина трябва да се внимава, за да не се мисли, че формата на непогре-
шимост на всички верни, за която говоря в светлината на Събора, е един вид 
популизъм. Не, това е опит на „светата йерархична Майка Църква”, както я е 
нарекъл свети Игнаций, на Църквата като Божи народ, пастири и народ заедно. 
Църквата е целостта на Божия народ. Виждам светостта на Божия народ, него-
вата всекидневна святост. Съществува „средна класа на светостта”, в която 
всички ние можем да участваме, за която говори Малег13.”

Папата се позовава на Жозеф Малег, един от любимите му френски писатели, 
роден през 1876 и починал през 1940 г. Той има предвид специално неговата 

12 Да чувстваш с Църквата.
13 Жозеф Малег, френски католически писател ( 1876–1940).
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недовършена трилогия Pierres noires. Les classes moyennes du Salut. (Черните 
камъни. Средните класи на Спасението). Някои френски критици го наричат и 
„католическия Пруст”.

Папата продължава: „Виждам светостта в търпението на Божия народ: жената, 
която отглежда децата си, мъжът, който работи, за да изхрани семейството 
си, болните стари свещеници, които имат толкова много рани, но и усмивки, 
защото са служили на Господ, сестрите, които работят толкова много и живе-
ят в скрита святост. Това е за мен всеобщата святост. Аз често свързвам 
светостта с търпението: не само търпението като hypomone, като поемане 
върху себе си на събития и жизнени обстоятелства, но и като постоянство във 
всекидневния живот. Това е светостта на войнстващата Църква, за която го-
вори и Игнаций. Това беше светостта на моите родители, на моя баща, моята 
майка, на моята баба Роза, която стори толкова добро за мен. В моя молитвеник 
имам завещанието на баба ми Роза. Често го препрочитам: за мен то е като 
молитва. Тя е светица, която толкова много е страдала – и нравствено. И вина-
ги е вървяла напред с кураж.”  

„Тази Църква, с която трябва да мислим и чувстваме, е дом за всички – не малък 
параклис, който може да приеме само група избрани. Не бива да редуцираме Все-
ленската църква до гнездо, което защитава нашата посредственост. Църквата 
е майка. Църквата е плодородна и трябва да е такава. Когато забележа неподо-
баващо поведение сред служители на Църквата, монаси и монахини от ордена, 
първо ми идва на ум: „заклет ерген” или „стара мома”! Те не са бащи, нито май-
ки. Не са били способни да продължат живота. Когато обаче чета биографиите 
на мисионерите салезиани, отишли в Патагония, това е история, изпълнена с 
живот, с плодотворност.”

„Друг пример от тези дни: видях, че телефонният разговор, който проведох с 
едно момче, написало ми много хубаво писмо, е тема във вестниците. За мен 
това беше акт на плодотворност. Осъзнах, че едно подрастващо момче се 
е запознало със свещеник и иска да му разкаже нещо от своя живот. Свеще-
никът не може да каже: „Пет пари не давам!”. Тази плодотворност много ми 
помага.” 

Старата	и	новата	Църква

Оставам при темата за Църквата и задавам на папата въпрос в светли-
ната на Световния ден на младежта: „Това голямо събитие отново насочи 
прожекторите към младежта, но и към „духовните бели дробове”, каквито 
са младите църкви. Какви надежди за цялата Църква произтичат от тези 
църкви?” 

„Младите църкви развиват синтез от вяра, култура и живот в пътя. Той се раз-
личава от развития синтез на по-старите църкви. За мен отношението между 
по-старите църкви и по-младите прилича на отношението между младите и 
старите в едно общество: те строят бъдещето – едните със силата си, други-



62

Интервю

те с мъдростта си. Разбира се, винаги има рискове. По-младите църкви се мис-
лят за самостоятелни и автономни, по-старите искат да наложат на младите 
своите културни модели. Ала бъдещето се съгражда заедно.” 

Църквата	–	полева	болница

Когато обяви оттеглянето си, папа Бенедикт XVI характеризира света като 
субект на бързи промени. Светът се вълнува от много съществени въпроси за 
живота във вярата, които изискват телесни и духовни сили. Питам папата и 
в светлината на току-що казаното: „От какво се нуждае Църквата особено в 
този исторически момент? Нужни ли са реформи? Какви са вашите пожелания 
за Църквата през идните години? За каква Църква „мечтаете”?

Папа Франциск тръгва от началото на моя въпрос: „Папа Бенедикт извърши акт 
на святост, акт на величие, на смирение. Той е божи човек”. Папа Франциск де-
монстрира голяма симпатия и огромно уважение съм своя предшественик. 

„Виждам съвсем ясно – продължава той, – че днес Църквата се нуждае от спо-
собност да изцелява раните и да стопля сърцата на хората – от близост и при-
вързаност. Виждам Църквата като една полева болница след битка. Няма смисъл 
да питаш един тежко ранен за холестерина или високата му захар. Трябва да 
лекуваш раните. После можем да говорим за всичко друго. Да изцеляваме раните, 
да изцеляваме раните... Трябва да започнем от ниско.” 

„Понякога Църквата се е затваряла в дребните неща, в малките предписания. 
Но най-важно е първото послание: „Исус Христос те е спасил”. Служителите на 
Църквата трябва да са преди всичко служители на милосърдието. Изповедникът 
например – винаги има опасност да е твърде строг или небрежен. Нито един 
от двата подхода не е милосърден, защото нито един не се грижи наистина 
за човека. Строгият си измива ръцете, защото се ограничава със заповедта. 
Небрежният си измива ръцете, когато просто казва: „Това не е грях” или нещо 
подобно. Хората трябва да бъдат съпровождани, раните – изцелени.” 

„Как се отнасяме към Божия народ? Мечтая за Църква, която се явява майка и пас-
тир. Служителите на Църквата трябва да са милосърдни, да се грижат за хората, 
да ги придружават – като добрия самарянин, който умива своя ближен, почиства 
го, вдига го. Това е чисто Евангелие. Бог е по-голям от греха. Организационните и 
структурни реформи са вторични, те идват след това. Първата реформа трябва 
да е тази на отношението. Служителите на Евангелието трябва да могат да 
стоплят сърцата на хората, да вървят с тях в нощта. Да влизат и в тяхната 
нощ, да се спускат в тъмата им, без да се изгубват. Божият народ иска пастири, 
а не функционери или държавен клир. Особено епископите трябва търпеливо да 
подкрепят стъпките на Бога сред Неговия народ, така че никой да не изостава. 
Трябва също да съпровождат стадото, което знае как да тръгне по нови пътища.”

„Вместо да сме само Църква, която да приема и посреща с отворени врати, да 
се опитаме да бъдем Църква, която намира нови пътища и е способна да излезе 
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от себе си, да отиде при онези, които не отиват при нея, които напълно са си 
тръгнали или са равнодушни. Причините, които са накарали някого да си тръгне 
от Църквата – ако ги разберем и преценим правилно – могат да доведат и до 
завръщането му. Нужни са кураж и смелост.”

Обобщавам казаното и се позовавам на факта, че има християни, които живеят 
в църковно нерегулирани или сложни ситуации, християни, които по един или друг 
начин имат отворени рани. Имам предвид разведените и повторно встъпилите в 
брак, хомосексуалните двойки, други тежки ситуации. Как да дадеш мисионерска 
пастирска грижа в такива случаи? Папата дава знак, че ме е разбрал, и отговаря:

„Трябва да възвестяваме Евангелието по всички улици, радостната вест за Бо-
жието царство – и с нашето възвестяване да изцеляваме всяка форма на бо-
лест и рана. В Буенос Айрес получавах писма от хомосексуални лица, които са 
„социално наранени”, защото винаги се чувстват осъдени от Църквата. Но 
Църквата не иска това. На връщане от Рио де Жанейро казах, че когато една 
хомосексуална личност има добрата воля и търси Бог, то тогава няма да съм аз 
този, който ще я осъди. Казах това, което Катехизисът обявява. Религията има 
правото да изразява лично убеждение, служейки на хората, ала Бог ни е сътворил 
свободни и не бива да има духовна намеса в личния живот на човека. Веднъж 
някой ме попита провокативно дали одобрявам хомосексуализма. Отвърнах му с 
друг въпрос: „Кажи ми, когато Бог вижда един хомосексуалист, дали приема фак-
та с любов, или го осъжда и отхвърля?”. Винаги трябва да се гледа личността. 
Тук се докосваме до тайната на личността. Бог придружава хората през живо-
та им и ние трябва да ги придружаваме и да изхождаме от ситуацията, в която 
те се намират. Трябва да ги придружаваме с милосърдие. Когато това се случва, 
Светият дух вдъхновява свещеника да каже правилните слова”.   

„Това е и величието на изповедника: да оцени за себе си всеки случай отделно, да 
може да различи кое е правилно за един човек, който търси Бога и Неговата милост. 
Изповедалнята не е инструмент за мъчение, а място на милосърдието, където Бог 
ни подтиква да постъпим възможно най-добре. Спомням си ситуацията на една 
жена, чиито брак е разтрогнат, а през него тя бе направила аборт. Сега отново 
е омъжена, доволна е, има пет деца. Абортът  тежи и тя наистина се разкайва. 
Иска да продължи живота си като християнка. Какво да направи изповедникът?”   

„Не можем да се занимаваме само с въпроса за аборта, с хомосексуалните бра-
кове, с методите за предпазване от бременност. Не може така. Не съм говорил 
много за това. Упрекват ме. Но когато се говори за това, трябва да се взима 
под внимание контекстът. Впрочем възгледите на Църквата са известни, а аз 
съм син на Църквата. Но не бива безкрайно да се говори за това.”

„Ученията на Църквата – догматични и нравствени – не са равностойни. Миси-
онерската пастирска грижа не е обладана от идеята да натрапва без разгра-
ничаване множество учения. Мисионерската проповед се концентрира върху най-
същественото, върху необходимото. Това е, което привлича най-силно, което кара 
сърцето да пламти – както при учениците, тръгнали към Емаус. Следователно 
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трябва да намерим ново равновесие, защото иначе нравствената сграда на Църк-
вата ще рухне като къщичка от карти, има опасност да се загуби свежестта и 
вкуса на Евангелието. Възвестяването на Евангелието трябва да е по-просто, 
дълбоко и въздействащо. Тогава от него ще произтекат морални последици.”  

„Когато казвам това, имам предвид нашата проповед и съдържанието . Една 
добра проповед, една истинска проповед трябва да започне с първото възвестя-
ване, с посланието на спасението. Няма нищо по-солидно, по-дълбоко, по-твърдо 
от тази вест. След това идва катехизацията. След това може да се направи 
и нравствен извод. Ала възвестяването на спасителната Божия любов тряб-
ва да предхожда моралните и религиозни задължения. Днес сякаш преобладава 
обратният порядък. Чрез проповедта се измерват близостта и способността 
за среща на пастира с народа. Който проповядва, трябва да познава сърцето 
на своята общност, за да види къде пламти жаждата за Бога. Евангелското 
послание не бива да се съкращава до няколко аспекта. Колкото и да са важни, 
поотделно те не изразяват сърцевината на учението на Исус.”    

Първият	папа	от	религиозен	орден	след	182	години

Папа Франциск е първият папа, който идва от религиозен орден – след камалду-
ла14 Григорий XVI, избран за папа през 1831 г., преди 182 години. Затова питам: 
„Къде днес е мястото на монасите в Църквата?”.

„Хората от ордените са пророци. Те са избрали да следват Исус, избрали са 
живота в послушание към Отца, бедността, живота в общност и целомъдрие. 
В този смисъл обетът не може да се превърне в карикатура, иначе и животът в 
общността ще се превърне в ад, целомъдрието – в живот на стар ерген. Обе-
тът за целомъдрие трябва да е обет за плодотворност. В Църквата монасите 
са призвани да бъдат пророци, които свидетелстват как е живял Исус на тази 
земя и възвестяват какво ще е Божието царство в своето съвършенство. Една 
сестра или един брат от орден не бива да се отказват от пророчеството. Това 
не означава, че трябва да се противопоставят на йерархичната страна на Църк-
вата, ако пророческото служение и йерархичната структура не съвпадат. Имам 
предвид едно положително предложение, което не трябва да всява страх. Да си 
спомним какво са извършили толкова много велики светци монаси, мъже и жени 
от ордени, започвайки от св. Антоний. Да си пророк понякога означава да си 
гръмогласен – не зная как да се изразя. Пророчеството вдига шум, врява – някои 
казват: „цирк”. Ала в действителност неговата харизма е на кваса в тестото: 
пророчеството възвестява духа на Евангелието.”    

(Втората част ще бъде публикувана в следващия брой на списанието) 

Превод по немското списание за християнска култура  
Stimmen der Zeit: Людмила Димова

14 Орденът на камалдулите е основан от св. Ромуалд и се отличава със строгия си устав. Сред най-известните 
камалдули са св. Пиетро Дамяни и папа Григорий XVI. Бел. ред.
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Джон	Алън

папа	Франциск	рестартира	

Ватикана	с	наЗнаЧаВането	

на	ноВ	държаВен	секретар	

В затворена общност като Ватикана промени-
те в личния състав винаги са политика. Нищо 
не говори по-ясно за посоката, по която папата 
иска да поеме, от сътрудниците, които избира 
да му помагат по този път, а най-важната пози-
ция в това отношение е тази на държавния сек-
ретар – „министър-председателя” на папата. 

На 31 август 2013 г. Франциск смени титуляра 
на този пост, като избра 58-годишния итали-
ански архиепископ Пиетро Паролин да наследи 
78-годишния кардинал Тарчизио Бертоне, заемал 
тази позиция в годините на папа Бенедикт ХVI.

Дипломат ветеран, през последните четири го-
дини Паролин служеше като нунций или посланик на папата във Венецуела, след 
като през последните двадесет години винаги е бил на предните линии при изра-
ботването на отговорите на Ватикана към геополитическите предизвикателства. 
Назначавайки познат и вътрешен човек, Франциск даде заявка, че иска да „рестар-
тира” операционната система на Ватикана, като я накара да работи ефективно, 
без обаче да я преформатира изцяло. 

В съобщението, с което прие номинацията, Паролин отбеляза: „Приемам с вълне-
ние, надежда и искреност тежката отговорност на възложената ми нова служба 
в полза на Евангелието, Църквата и папа Франциск”.

Същевременно папа Франциск потвърди, че повечето водещи служители в Държавния 
секретариат ще запазят своите постове – заместник държавен секретар, отгово-
рен за вътрешните църковни дела, остава италианският архиепископ Джовани Векиу, 
френският архиепископ Доминик Мамберти ще продължи да ръководи външните работи 
на Ватикана, а американският монсеньор Питър Уелс ще продължи да заема позицията 
на съветник с ключова роля във всекидневната административна дейност на Ватика-
на. Франциск потвърди също така, че германският архиепископ Георг Генсвvайн, ключов 
помощник на папа Бенедикт ХVI, ще остане началник на папската канцелария.

Паролин беше сред основните кандидати за нов държавен секретар, сочени след 

Пиетро Паролин
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избора на папа Франциск през март. Отчасти и заради това, че като посланик 
във Венецуела той е прекарал последните четири години в Латинска Америка и 
е добре познат на бившия архиепископ на Буенос Айрес. Но по-важната причина 
е, че повечето наблюдатели приемат Паролин за точния човек за тази позиция. 

През изминалите години бившият №3 във Ватиканската дипломатическа служба 
се наложи като един от „най-добрите и най-умните” от своето поколение църков-
ни ръководители. Тези, които го харесват, определят Паролин като трудолюбив, 
добре информиран и способен да преценява въпросите от различни гледни точки. 

През 2006 г. списание Inside the Vatican го определи за един от десетте хора на 
годината заради дейността му в областта на ядреното разоръжаване, диалога 
с Иран и Северна Корея и борбата срещу трафика на хора. Списанието описа 
Паролин като „един от най-неуморните и ефективни църковни дипломати”. 

Назначението му беше очаквано отдавна, като се има предвид, че недоволство-
то от възприеманото като провал управление на Бертоне стана една от при-
чините, накарала през март кардиналите да изберат за папа външен човек от 
Латинска Америка, като по този начин му дадоха ясен мандат за реформи. Сега 
Паролин се превръща в основната личност, натоварена с тази задача. 

Същевременно дългогодишни наблюдатели на Ватикана изказват мнението, че 
Паролин едва ли ще получи същата власт и влияние, каквато имаха неговият не-
посредствен предшественик Бертоне по времето на Бенедикт ХVI или Анджело 
Содано по времето на Йоан-Павел II. Много е вероятно новият държавен секре-
тар на Франциск да има функциите по-скоро на началник на кабинета, отколкото 
на „вицепапа”.

Паролин е ръкоположен за свещеник през 1980 г. и развива академична кариера в 
областта на каноничното право. Постъпва в дипломатическата служба на Ва-
тикана през 1986 г. и работи в посолствата в Мексико и Нигерия, преди да се 
завърне в Рим, където отначало е назначен като експерт за Южна Европа в Дър-
жавния секретариат. През 2002 г. Паролин е издигнат на поста помощник-секре-
тар за външните отношения, което го превръща фактически в заместник-ми-
нистър на външните работи на Ватикана. Новата позиция му дава възможност 
постоянно да контактува с чуждите дипломати, световни лидери, неправител-
ствени организации, а той успява да си спечели уважение с достъпността и 
прямотата си. Паролин представлява Ватикана в различни чувствителни мисии, 
включително като посещава Северна Корея и Виетнам и като представител на 
Ватикана в „Конференцията в Анаполис”, свикана през 2007 г. от администраци-
ята на президента Буш по въпросите на Близкия изток. 

Паролин притежава и профила, който мнозина наблюдатели на Ватикана опре-
делят като идеален за поста държавен секретар на Франциск – човек, който 
познава системата отвътре, но който не е обвързан с негативите от лошото 
управление през годините на Бертоне. Въпреки че Паролин е работил и дори се из-
качва в йерархията под ръководството на Бертоне, името му вече беше извест-
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но още преди Бертоне да бъде назначен за държавен секретар на Бенедикт ХVI 
през 2006 г. Изпращането му като нунций в Каракас през 2009 г. беше прието 
от мнозина като знак, че той е загубил благоволението на Бертоне – представа, 
която тогава беше смятана за недостатък, но днес е в негова полза. 

Паметливите италиански наблюдатели разчитат неговото назначение като 
знак, че Франциск иска да върне Държавния секретариат към славните му го-
дини, когато той е бил ръководен от влиятелни и компетентни личности като 
Джовани Бенели по времето на Павел VI и Агостино Казароли в епохата на 
Йоан-Павел II. Косвено това също се приема и като негласно признание, че „екс-
периментът Бертоне”, при който за държавен секретар се назначава напълно 
външен човек, като се разчита, че с честност и лоялност може да бъде компен-
сирана липсата на административен опит, се е оказал неуспешен. Освен родния 
си италиански Паролин владее още френски, испански и английски. 

Отвъд детайлите, назначението на Паролин е показателно и за това какъв папа 
би искал да бъде Франциск. 

На първо място, Франциск изглежда решен не толкова да разрушава бюрократич-
ната машина на Ватикана, колкото да я направи работеща. Ако искаше да прави 
радикални промени, той нямаше да се опре на кариерен служител на Ватикана, 
нито на италианец, който произхожда от региона на Венето – и двата фактора 
са показателни за търсенето на приемственост. Всъщност по този начин папа-
та, който идва отвън, показва, че има нужда от подкрепа отвътре. В този смисъл 
неговата реформа ще изглежда не толкова като пълно отрицание на предишния 
метод на работа, колкото като опит за „възстановяване на системата”. 

Второ, назначавайки дипломат ветеран, Франциск показва, че не би искал стре-
межът му към съхраняване на политическото и културно влияние на Църквата да 
бъде поставен под въпрос от постоянното решаване на драматични вътрешни 
проблеми. Назначавайки Паролин, Франциск дава знак, че назначава не толкова 
главен изпълнителен директор, колкото държавник. 

Трето, по този начин папата потвърждава умерения и прагматичен облик на своя 
понтификат. Паролин има профил на не-идеологичен човек, класически продукт 
на Ватиканския дипломатически корпус, привърженик на гъвкавостта и реализма. 
Показателно е, че през четирите години, прекарани във Венецуела, които съвпад-
наха с последните години от управлението на Уго Чавес, Паролин никога не се 
ангажира с тежки и видими битки със силния човек в държавата, свързан с много 
от местните епископи, а предпочиташе тихата и ненатрапчива дипломация. 

Държавният секретар е позиция, заемана от кардинал, и макар Франциск да нару-
ши тази традиция, като не назначи Паролин за „про-секретар”, вероятно на след-
ващата консистория той ще бъде издигнат за член на Колегията на кардиналите. 

Превод от английски: Момчил Методиев
Източник: National Catholic Reporter
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Димитър	Спасов

1700	г.	от	иЗдаВането	

на	миланския	едикт:	

ЧестВанията	В	ниШ

Близо четири години подготовка, проведени множество кръгли маси, междуна-
родни конференции, изложби и концерти през последните десет месеца, между-
народни делегации на най-високо ниво, изразходвани над 100 млн. динара (около 
1 млн. евро) и мобилизация на целия държавен и църковен ресурс в Сърбия. Така 
Сръбската православна църква за втори път в своята история отбеляза го-
дишнината от Миланския едикт (313 г.), издаден от родения в Ниш император 
Константин Велики. Първото честване се провежда в самия край на 1913 г. в об-
хванатия от холерна епидемия Ниш и събира гости от Русия, Гърция и съседните 
балкански държави. Тазгодишното честване трябваше да се превърне в мащабно 
свидетелство на всеправославното и общохристиянското единство във все по-
секуларизиращия се свят, както и да препотвърди принципите на религиозната 
толерантност. 

Още при интронизацията си през 2010 г. сръбският патриарх Ириней, оглавя-
вал в продължение на 35 години Нишка епархия, даде да се разбере, че отбе-
лязването на 1700-годишнината от Миланския едикт ще бъде особен акцент 
в неговото служение. Тържествата бяха организирани на три нива: поместно, 
всеправославно (с покана към главите на всички автокефални православни църк-
ви) и общохристиянско, с участието на максимално широк кръг високопоставени 
гости. Първоначалното намерение на патриарха беше да превърне честването 
в историческо събитие, като за пръв път в историята на Църквата събере в 
Ниш римския папа и православните патриарси, както и представителите на ос-
новните християнски деноминации. Това предложение веднага срещна острата 
съпротива на част от сръбския епископат. Не закъсня и реакцията на Москва, 
която е особено чувствителна по темата за отдавна и трудно подготвяната 
среща между папата и руския патриарх и не би допуснала това да се случи чрез 
посредничеството на трета страна и на чужда територия. 

В резултат на тази все още обременена със сянката на миналото църковна 
дипломация Ниш беше посетен от архиепископа на Милано кардинал Анджело 
Скола в качеството му на личен пратеник на папа Франциск. На 21 септември 
той отслужи меса на един от стадионите в Ниш с участието на 30 католически 
епископи от бивша Югославия и 3500 католици от балканските страни, както 
и в присъствието на представители на Православната църква, на еврейската 
и мюсюлманската общност. Кардинал Скола подчерта, че Миланският едикт 
„поставя началото на религиозната свобода, която в определен смисъл никога 
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не бе напълно осъществена”. Кардиналът беше приет от патриарх Ириней и 
президента на Сърбия Томислав Николич.

Кулминацията на честванията се състоя две седмици по-късно – от 4 до 9 ок-
томври в градовете Белград, Ниш и Подгорица. За уникалното събитие в Сърбия 
пристигнаха Вселенският патриарх Вартоломей, Руският патриарх Кирил, Йе-
русалимският патриарх Теофил, Кипърският архиепископ Хризостом, Атинският 
архиепископ Йероним, Варшавският митрополит Сава, глава на Полската пра-
вославна църква, Албанският архиепископ Атанасий, митрополит Симeон, мес-
тоблюстител на Чешката православна църква, както и църковни делегации на-
чело с митрополити от Александрийската, Антиохийската и Грузинската църкви. 
Българският патриарх Неофит не взе участие в тържествата, а Синодът изпра-
ти делегация, оглавявана от Видинския митрополит Дометиан. Католическата 

църква беше представена от кард. Йозеф Томко, почетен префект на Конгрега-
цията за евангелизация на народите, и от архиепископа на Белград монсеньор 
Станислав Хочевар. Сред останалите високопоставени гости бяха англикански-
ят епископ на Уинчестър Майкъл Скот Джоинт, пастор Ги Лиагр, генерален 
секретар на Конференцията на европейските църкви, както и представители 
на Арменската апостолическа църква. Направи впечатление отсъствието на де-
легации от две поместни православни църкви – Православната църква в Америка 
и Румънската православна църква. Липсата на първата имаше своето логично 
обяснение – тя все още не е официално призната за автокефална от Вселенска-
та патриаршия и от гръкоезичните църкви и патриарх Ириней не би допуснал 
конфузната ситуация, случила се само преди два месеца, когато пищните тър-
жества по повод 1025-ата годишнина от Кръщението на Русия бяха напуснати 
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от представителите на Вселенската патрирашия, отказали да влязат в съслу-
жение с клирици на Православната църква в Америка. Колкото до Румънската 
православна църква – тя отказа да изпрати каквато и да е делегация поради 
обтегнатите си отношения със СПЦ, породени от агресивното поведение на ру-
мънски епископи и свещеници, извършващи богослужения и обгрижващи румънско 
население на каноничната територия на Сръбската църква без съответното 
разрешение и дори уведомление. След 2007 г., когато на патриаршеския трон 
се възкачи патриарх Даниил, това е третият случай, в който Румънската пра-
вославна църква влиза в остър конфликт с друга поместна църква. Желанието 
на намиращата се във възход Румънска църква, както и личното желание на па-
триарх Даниил да играе по-осезаема роля в православния свят, го конфронтира 
първо с Вселенската патрирашия, след това с Московската и накрая с Йеруса-
лимската, като се стигна дори до прекратяване на евхаристийното общение с 
последната. Част от новата румънска църковна политика беше и лишаването на 
българската общност в Букурещ от храм и богослужение на български. 

На 5 октомври всички делегации бяха приети в Белград от президента на Сърбия 
Томислав Николич. В своята реч по време на официалния обяд той не пропусна 
да засегне темата за Косово и Метохия, като дял от Сърбия, в който Сърбия е 
възпрепятствана да спазва своите вярвания и своите закони. Днес свещените 
Косово и Метохия са върнати в периода преди Миланския едикт и православното 
християнство там изживява дни на изпитания. 

Центърът на тържествата беше град Ниш. На 4 октомври в катедралния храм 
на града бяха донесени за поклонение частица от честния и животворящ Кръст 
и ръката на св. Йоан Кръстител, съхранявани в черногорския манастир „Св. Ва-
силий Острожки”. 

На 6 октомври се състоя основното събитие на честванията – патриарх Вар-
толомей в съслужение с останалите трима патриарси, архиепископите и клири-
ците от поместните църкви отслужи тричасова Литургия на сръбски, гръцки, 
църковнославянски и арабски език. След края на службата към многохилядното 
множество се обърна Сръбският патриарх Ириней, който каза: Издаването на 
Миланския едикт е събитие, имащо значение за целия свят, едно събитие, което 
раздели света на две епохи – езически свят и християнски свят. Това е денят, 
в който на християнството беше позволено да благовести истината за Бога, 
истината за нас, истината за всеки човек. Непосредствено след това думата 
беше дадена на Вселенския патриарх, който подчерта, че това, което е душата 
за тялото, са християните за света, и даде за пример промените, настъпили в 
западната цивилизация, която някога е била християнска, но сега забързано вър-
ви към секуларизация и дехристиянизация, което е основателна причина отново 
да се изтъква и благовести истината за кръста, силата и премъдростта Божия. 
Самото обединение на европейските народи в наши дни, темите за правата на 
човека, социалната отговорност на държавата, равенството между хората и 
религиозната толерантност, всичко това, което се съдържа в Миланския едикт, 
е вдъхновено от принципите в Свещеното евангелие. Специално внимание пат-
риарх Вартоломей отдели на страданията на християните в Близкия изток и 
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съдбата на двамата похитени в Сирия епископи. Друг важен акцент в неговото 
послание беше за статуса на Македонската православна църква, наречена нех-
ристиянска и парацърковна организация, подпомогната от държавни структури, 
и за гоненията срещу архиепископ Йован Вранишковски. Изказването предизвика 
буря от недоволство в Македония, както и появата на конспиративни теории 
за некоректен превод от страна на Бачкия епископ Ириней Булович, известен с 
безкомпромисната си позиция към Македонската църква.

Вечерта на 6 октомври няколко хиляди жители на Ниш се включиха по оригина-
лен и зрелищен начин в честванията, като излязоха със запалени свещи на два 
пресичащи се булеварда и изобразиха пламтящ кръст, отправяйки посланието „И 
аз съм част от кръста”. 

В края на тържествата църковните делегации заминаха за Подгорица, където 
на 7 октомври тържествено беше осветен новопостроеният катедрален храм 
„Възкресение Христово”. 

Честванията на 1700-годишнината от Миланския едикт, преминали в дух на 
братска любов, съзнателно търсен акцент върху съборното единство и без 
дипломатически гафове, показаха големия авторитет и влияние на Сръбската 
православна църква в сръбското общество и бяха важна стъпка по пътя на така 
трудно постиганото православно единство и взаимодействие.
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Светослав	Риболов

историЧески	сВедения	За	

БогослоВския	диалог		

между	Вселенската	

патриарШия	и	реФорматорите	

преЗ	хV–хVI	Век

Диалогът между протестантските богослови и Вселенската патриаршия (като 
основен и най-авторитетен представител на православните християни) през 
османската епоха има спорадичен характер и се осъществява на няколко етапа, 
често без връзка между тях. Първия може да видим в контактите между хусит-
ското движение и Източната църква. За пръв път отците на събора в Базел 
(1431 – 1449) се опитват да привлекат към реформаторските си идеи и право-
славните от Константинопол. Има сведения, че някои от тях са желали дори 
участието на самия Вселенски патриарх и на арменската църковна йерархия в 
техния форум1. Въпреки това е пресилено да се смята, че Ян Хус (1371 – 1415) 

1 Mansi, J. D. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. T. ХХVII. Paris-Leipzig², 1901, р. 857.
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е бил добре запознат с православието или че е бил проправославен, а по-скоро, 
доколкото се е намирал под влиянието на Джон Уиклиф (1330 – 1384), е бил в ня-
каква степен запознат със съчиненията на източните отци2. От друга страна, 
доколкото чехите се намират чисто географски и езиково до православните 
поляци по онова време (намиращи се под юрисдикцията на Вселенската патриар-
шия), не е изключено взаимното влияние между двете общности, още повече че 
непосредствено след началото на движението на Реформацията тя определено 
има успех сред римокатолиците в полските земи3. В течение на тези събития 
пражкият епископ Рокизана предлага да се осъществи богословски контакт с 
Константинопол през 1450 г.4 Вероятно в тази връзка в Константинопол през 
1452 г. пристига човек, назоваван от гърците Константинос Платрис, по прозви-
ще „англичанин” (Ἀγγλικός), за да представи кратка Liber fidei, от която източ-
ните останали в общи линии доволни. Това вероятно е Питър Пейн, съратник на 
хуситите в Чехия и последовател на идеите на Уиклиф. Според историческите 
свидетелства бил известен в Прага като Anglicus – Англичанина5. Основното 
действащо лице в диалога от страна на патриаршията е Генадиос Схолари-
ос – бъдещият патриарх. В отговор на правилно изложената вяра на госта му 
е предоставен документ – „Изложение на вярата” (Ἔκθεσις πίστεως), – подписан 
от няколко епископи. Също така му е предложено всички, изповядващи истинната 
вяра в Чехия и Англия, да се присъединят към вселенския трон6. С това сведени-
ята за контакти между двете общности прекъсват за около сто години.

Първите същински реформатори на Запад обаче, Лутер (1483 – 1546) и Меланх-
тон (1497 – 1560) в Германия, Цвингли (1489 – 1531) и Калвин (1509 – 1564) в 
Швейцария, както и други от това поколение също изпитват интерес към Из-
точната църква. Лутер, който през 1517 обявява Реформацията и който, макар и 
позовавайки се в своите антиримски критики на учението на Източната църква, 
всъщност не го познава и има само фрагментарна представа за него7. Все пак 
той проповядва и полемизира с Римския престол в контекста на епоха, в която 
както Реформацията, така и Контрареформацията, и двете спорещи страни 
на Запад, призовават като свидетелство в своя полза древната традиция на 
Изтока. Именно на тази основа е и търсенето на контакт с православните 
от страна на новото движение на протестантите. Мартин Лутер несъмнено 
е виждал в Източната църква авторитетен представител на древното хрис-
тиянство, чрез което могат да се схванат по-добре библейските принципи на 

2 Виж Florovsky, G. “The Orthodox Churches and the Ecumenical Movement prior to 1910.” In: A History of the 
Ecumenical Movement, London: SPCK, 1954, p. 175.
3 Територията на средновековна Полша се намира с около 300 километра на изток от днешните територии 
на страната, формирани след Втората световна война. 
4 Comenius, Johann Amos. Historia persecutionum ecclesiae Bohemicae: jam inde à primordiis conversionis suae 
ad Christianismum, hoc est, anno 894, ad annum usque 1632. Ferdinando secundo Austriaco regnante, in qua 
inaudita hactenus arcana politica, consilia, artes, praesentium bellorum verae causa & judicia horrenda exhibentur. 
Nunc primum edita cum duplici indice. Amsterdam, 1648, р. 60.
5 G. Florovsky, The Orthodox Churches, p. 177.
6 Freger, Johann Vitus. Rerum bohemicarum Scriptores. Hanoviae, 1602, р. 102.
7 Виж Ματσούκα, Ν. Ὀ Προτεσταντισμός, Πουρναρα̃: Θεσσαλονίκη, 1995, p. 80-81; Ί. Καρμίρη, «Ό Λούθηρος καὶ ὁ 
Μελάγχθων περὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Θεολογία 34 (1963), pp. 9-21.
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древната новозаветна църква8.

В по-голяма степен познава Източната църква реформаторът Филип Меланх-
тон. Той е първият лутеран, който предприема стъпки към контакти с Изтока, 
след като се е занимавал сериозно с учението и традицията на православните. 
Също по-късно и елинистът Мартин Крузиус разучава сериозно православието, 
но от писмата им – първият до патриарх Йоасаф II9 и вторият до патриарх 
Йеремия II10 – личи, че те и двамата изпитват голяма изненада, вероятно като 
много западни хора, че изобщо има организирана църква в османските владения 
и дори че тя е многолюдна и преобладаваща като население в Тракия, Азия и 
Елада11. Твърде вероятно все пак оскъдна информация за състоянието на право-
славните в Османската империя да е пристигала през постоянното посолство 
на Германия в Константиние (Константинопол)12. Освен това липсата на ин-
формация може да се дължи и на впечатлението, поддържано по онова време от 
образователните институции на латинската църква, че източните практически 
са идентични с нея и дори са част от нея. От друга страна, самите османци 
създават доста затруднения на нейния живот и комуникация с външния свят, 
особено султан Селим II (1566–1574) насетне13.

Меланхтон през 1559 г. изпраща на патриарх Йоасаф II т.нар. „Аугсбургската изпо-
вед на вярата” (Confessio Augustana) – базовата вероизповедна книга на протес-
тантите – за неговото мнение и богословска отсъда14. Целта на писмото според 
протестантския мислител, съдържащо изповедта, е да отхвърли разпространя-
ваното от Рим обвинение, че протестантите са еретици и безбожници. Тук той 
обяснява, че те се придържат към Писанието, каноните, седемте древни вселенски 
събора и гръцките отци и че отричат всички дотогава осъдени от Църквата ере-
си. Така неговият опит е по-скоро с цел запознаване на Изтока с протестантизма 
и евентуално сближаване и взаимно признаване в ущърб на Римската катедра. 

Този опит на Меланхтон обаче се оказва неуспешен, тъй като онези, които са 
влезли в контакт с него, стават жертва на интриги и оплаквания. Например 
възкачилият се на престола на Молдавия през 1561 – 1563 княз Яковос Василикос 

8 Виж подробно: Benz, E. Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtsschreibung von der Reformation 
bis zur Gegenwart. Freiburg-München: K. Alber, 1952, p. 16.
9 Виж Ἰ. Καρμίρη, Ὀρθοδοξία καὶ Προτεσταντισμός, τ. Α΄, Ἀθῆναι 1937, pp. 30 sq. 
10 Crusius, Martinus Turcograecia. Basileae, per Leonardum Ostenium, Sebastiani Henricperti impensa, 1584, рр. 
410, 557 – става дума за две кратки писма на Крузиус до патриарх Йеремия ІІ и едно на Теодорос Зигомалас 
до Крузиус, ibid., р. 93.
11 Разбира се, за Крузиус Тракия е днешната територия на България до Ниш и Скопие, а Елада обхваща освен 
днешните територии на Гърция, също по-голямата част от Македония и поне половината Албания. Азия е, раз-
бира се, Мала Азия, Анатолия. 
12 Mastrantonis, G. Augsburg and Constantinople. The Correspondence between the Tübingen Theologians and Pa-
triarch Jeremiah II of Constantinople on the Augsburg Confession. Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachu-
setts, 1982, pp. 12-13. 
13 Срв. Ἰ. Καρμίρη, «Ὁ Ὀρθοδοξο-προτεσταντοκός διάλογος», Θεολογία 58 (1987), p. 677.
14 Benz, E. “Die griechische Übersetzung der Confessio Augustana aus dem Jahre 1559,” Kyrios, 4, no. 1-1 (1940-
1941), pp. 25-65; Аугсбургската изповед на вярата се смята от протестантите за основна догматическа книга, 
от която изхождат по-късните техни догматически документи: това е най-вече Formula concordiae, известна 
по-късно като Liber concordiae, възприета като норма през 1577 г.



2013 / брой 8 (85)

75

Ираклидис бива набеден пред патриарха в Константинопол от жители на Молда-
вия, че е изоставил православието и се е присъединил към протестантството15. 
Твърде вероятно става дума за инспирирани настроения от латински монаси, 
проповядващи по онези краища. Другият – вероятно произхождащ от земите 
на днешна Северна България или Южна Румъния, за което говори прозвището, 
маркиращо неговия произход – Мизиец, стандартно прозвище за българите през 
Средновековието – е Димитриос Мисос (ὁ Μυσός)16. Ернст Бенц обаче прилага 
доказателства за евентуален сръбски произход на Димитриос – теза, репроду-
цирана широко на Запад днес17. 

Бидейки истински ромей, а не сърбин, той владеел прекрасно гръцки, но и мест-
ния език, имащ нещо общо със славянските езици, говорени в Молдавия. Затова 
и бил интересен както за едната, така и за другата страна. Бил изпратен при 
Меланхтон като посланик на Патриаршията и ръкоположен за дякон на Велика-
та църква, който да се запознае там с положението и основните позиции на 
Реформацията. Така Димитриос Мисос достига Витенберг през май 1559 г. и 
отсяда при Меланхтон за цялото лято до края на септември18. Предполага се, 
че Меланхтон е убедил в правотата си Димитриос и последният превел на ези-
ка на своята родина протестантски съчинения, по-късно разпространили се в 
Молдавия и Югославия (както се наричат тогава славяноговорещите територии 
в Югозападна Украйна и Източна, Североизточна и части от Южна Румъния) 
при гореспоменатия княз. Също така Димитриос Мисос е редактирал вероятно 
гръцкия текст на „Аугсбургската изповед на вярата”, нахвърлен първо на гръцки 
от Павел Дулциус – съратник на Меланхтон. Вероятно този текст Димитриос 
пренася заедно с кореспонденцията за патриарха19. 

Според гръцкия изследовател Йоанис Кармирис Димитриос Мисос е пристигнал 
през 1560 г. в Константинопол с документите – писмо и вероизповед, както и пъ-
лен с впечатления от престоя си в Германия. Той смята, че Димитриос е одиозна 
фигура и че бил станал протестант; затова е изпаднал в немилост пред патри-
арха. Но сам свидетелства, че още преди завръщането му е имало настроения 
против него и в писмо от 14 януари 1560 г. до патриарха той подготвил почвата 
за своята апология20. От друга страна, Кармирис не цитира нито един извор със 
запазени преводи на протестантска литература, дело на Димитриос, нито ня-
какви косвени свидетелства21. Всъщност по-вероятно е той да е станал жертва 

15 Ἰ. Καρμίρη, «Ἡ πρώτη ἀπόπεια ἐπικοινωνίας μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Βιττεμβέργης.» Ἐκκλησία 40 (1963), 
р. 519.
16 За него подробно виж думите на Теодосиос Зигомалас в: Martinus Crusius, Turcograeca, p. 249.
17 Виж Benz, E. “Melanchthon und der Serbe Demetrios,” Kуrios 4, no. 3-4 (1939-1940), pp. 222-261.
18 Ἰ. Καρμίρη, «Ὁ Ὀρθοδοξο-προτεσταντοκός διάλογος», Θεολογία 58 (1987), pр. 683-684.
19 Текстът на писмото: Martinus Crusius, Turcograecia, p. 559; както и предадено на новогръцки в: Ἰ. Καρμίρη, 
Ὀρθοδοξία καὶ Προτεσταντισμός, pp. 33-34. 
20 Повече за Димитриос Мисос като отрицателен образ у: Ἰ. Καρμίρης, «Ἡ πρώτη ἀπόπειρα ἐπικονωνίας μεταξύ 
Κωνσταντινουπόλεως καὶ Βιττεμβέργης». Ἐκκλησία 40 (1963), pp. 536-37. 
21 Ἰ. Καρμίρη, Ὁ Ὀρθοδοξο-προτεσταντοκός διάλογος, рр. 685-686, бел. 1. В същата бележка Кармирис изказва 
мнението, че патриархът не е отговорил поради създалото се напрежение около случая с Димитриос и едва ли 
не опита на Меланхтон да вербува Димитриос за своите цели на единението с Константинопол – противоречи-
ва теза, особено имайки пред вид по-горните твърдения на същия автор. 
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на интриги, подклаждани отвън. В онази епоха Римският престол няма интерес 
от връзки между Константинопол и реформаторите. За римокатолическия съюз 
това е особено опасна инициатива, тъй като така или иначе реформаторите 
са разделили западния християнски свят в момент на ожесточени битки между 
Османската империя и обединението на римокатолическите страни в средизем-
номорския басейн. 

Противно на Йоанис Кармирис немският изследовател на тази епоха Ернст 
Бенц поддържа теорията, според която Димитриос Мисос не се е завърнал в 
Константинопол, нито е дал на патриарха писмото с „Аугсбургската изповед на 
вярата”. Факт е, че в архива на Патриаршията такива документи не са запа-
зени. По време на престоя си във Витенберг при Меланхтон Димитриос Мисос 
се е запознал с осиновения син на своя домакин Пойцер (Peucer), занимаващ се 
със славянски езици и мисионерство на изток сред славяните. По-рано немският 
дипломат Ханс фон Унганг (Hans von Ungang) също се е сближил с Мисос и му е 
обещал позиция като преводач на реформаторски съчинения на славянски език. 
Междувременно княз Яковос Ираклидис завзема обратно Молдавия от турците 
и установява християнско княжество с пропротестантски режим, получавайки 
подкрепа от Запад. Ернст Бенц смята, че Димитриос се е установил на служба 
при княза и е останал там след неговата смърт22. 

Така патриарх Йоасаф II не отговаря на писмото, дали поради липсата на каква-
то и да е информация за движението на лутераните, или поради нерешителност 
да влезе във все по-яростно разгарящата се дискусия на Запад, или пък поради 
това, че просто не е получил писмото с „Аугсбургската изповед на вярата”. Така 
или иначе този опит пропада. Според някои изследователи старият превод на 
„Аугсбургската изповед на вярата”, направен през 1559 г. от Павел Дулциус под 
вдъхновението на Филип Меланхтон и с помощта на Димитриос Мисос, не е за-
пазен и се налага Мартин Крузиус да го превежда наново за целите на новоподе-
тия диалог през 1573 г.23 Според други – напротив, текстът, ползван от Мартин 
Крузиус и групата около Якоб Андрее през 1573 г., е именно преработеният стар 
превод на Филип Меланхтон, Дулциус и Мисос. Всъщност отец Георгий Флоров-
ски даде убедителни доказателства, че текстът на „Аугсбургската изповед 
на вярата”, публикуван заедно с останалите документи от кореспонденцията 
между 1573 и 1581 г., е същият този превод и че той не е превеждан наново от 
филолога Мартин Крузиус24. 

Следващата фаза на диалога между лутерани и православни се осъществява 
между 1573 и 1581 г. и пак е по инициатива на протестантите. Този път тя 
е подета от лутеранските витенбергски богослови. От тяхната страна зас-
тава значителна група професори и свещенослужители, водена от елита на 
Тюбингенския университет – най-авторитетния по онова време в протестант-

22 Benz, E. Wittenberg und Byzanz. Zur Begegnung und Auseinandersetzung der Reformation und der östlich-ortho-
doxen Kirche, Marburg 1949, pр. 59-71.
23 Mastrantonis, G. Op. cit., pp. 8-10.
24 Виж G. Florovsky, G. “The Greek Version of the Augsburg Confession.” Lutheran World, 6, no.2 (1959), pp. 153-
155. Той успява да намери дори изключително рядко печатно издание на превода, но на микрофилм.
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ския свят. Най-известните от тях са: Jacob Heerbrand, Lucas Osiander, Eberhard 
Bidembach, Johannes Magerius, Theodore Schneff, Johannes Schoppsius, и елинистът 
Martinus Crusius. Цялата тази комисия работи под председателството и вдъхно-
вителството на големия лутерански учител Jacob Andreä25. 

От страната на патриарх Йеремия II26 също е сформиран кръг от участници 
в кореспонденцията, това са: Йоанис и синът му Теодосиос Зигомалас (учили 
във Венеция), хиоският лекар в султанския двор Леонардос Миндониос (също 
италиански възпитаник, вероятно със силни симпатии към Римския престол), 
митрополитът на Навпактос и Арта Дамаскинос Студитис (+1577), Симеон Ка-
василас, великият логотет Йеракс, митрополитът на Верия Митрофанис, йеро-
монах Матеос, йеродякон Симеон, митрополитът на Велико Търново Арсениос, 
Михаил Кантакузинос, и вероятно митрополитът на Филаделфия Гавриил Севирос 
(1541 – 1616)27. С други думи, най-ярките интелектуалци в Константинопол през 
онази епоха, най-компетентните мислители на източното християнство. 

През 1573 – 1574 г. Якоб Андрее и Мартин Крузиус изпращат три писма, като към 
последното прилагат изповедта: „Аугсбургската изповед на вярата”, за да бъде 
база за диалога28. Изпратен е в посолството на Германия в Константинопол 
като ефимерий Стефан Герлах, който впоследствие е заменен от S. Schweigger29. 
Те двамата осъществяват на практика контактите с администрацията на пат-
риарха и понякога със самия него.

След като патриарх Йеремия II получава първите две писма заедно с двете 
омилии на Якоб Андрее и малко след това – писмо с „Аугсбургската изповед на 
вярата”, той изпраща отговор през 1576 г.30, в който член по член го изследва 
къде се намира в съгласие и къде не с неговата традиция31. Този текст според 
повечето изследователи, особено тези, които работят в западната традиция, е 
по-важният и едва ли не по-стойностен от богословска гледна точка32. Заинте-
ресувани от отговора, протестантските професори изпращат ново писмо през 

25 Mastrantonis, G. Op. cit., p. 18.
26 Произхожда от аристократично семейство от Анхиалос (дн. Поморие), патриарх в годините 1572 – 1579, 
1580 – 1584 и 1586 – 1595. Една от най-големите фигури на Източната църква през османската епоха.
27  Ἰ. Καρμίρη, Ὀρθοδοξία καὶ Προτεσταντισμός, р. 80.
28 Acta et scripta theologorum Wirtembergensium et Patriarchae Constantinopolitani D. Hieremiae: quae vtriq[ue] 
ab anno M.D.LXXVI. vsque ad annum M.D.LXXXI. de Avgvstana Confessione inter se miserunt/ Graecè & Latinè ab 
ijsdem theologis edita. Witebergae: In officina Haredum Johannis Cratonis, 1584, p. 1. 
29 Benz, E. Die Ostkirche im Lichte der protestantischen Geschichtschreibung von der Reformation bis zur Ge-
genwart, Freiburg-München, 1952, рр. 24 sq.; който практически повтаря A. Landenberger, “Die Reise zweiter 
Würtembergischer Gesandtschaftsprediger nach Konstantinopel im Jahre 1573 und 1577, nach ihrem Tagebuch 
erzählt.” Literarische Beilage des Staats-Anzeigers für Würtemberg, Stuttgart 1888, рр. 191 sq. 
30  Acta et scripta, рр. 4-23; както и по-ново издание на този текст у: Ἰ. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ 
μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τ. Α΄, ἐν Ἀθήναις, 1952, рр. 144-199. Придружаващите две писма 
на протестантите са издадени в: Acta et scripta, рр. 1-3.
31 Acta et scripta, рр. 56-143; Ἰ. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα, τ. А΄, Ἐν Ἀθήναις, 1960, рр. 443-
503.
32 Виж Wendebourg, D. Reformation und Orthodoxie. Der ökumenische Briefwechsel zwischen der Lei-
tung der Württembergischen Kirche und Patriarch Jeremias II. Von Konstantinopel in den Jahren 1573-1581, 
Vandenhoeck&Ruprecht in Göttingen, 1986, pp. 196-199, както и гледната точка на G. Podskalsky, Ἑλληνικὴ Θεο-
λογία, pp. 155-163.
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157733, а през 1578 патриархът им връща на свой ред втори отговор, в който се 
съсредоточава върху установените ясни отлики от предишните писма между 
двете богословски традиции34. Това писмо според нас е и много по-важно, тъй 
като влиза в по-дълбоки детайли на учението и дискутира проблеми, които са 
съвсем бегло прегледани в първото. Тук той вече е съумял да постави своите 
разсъждения именно в контекста и методологията на гръцките отци, което 
несъмнено ги прави по-ясни и систематични. 

Лутераните отговарят вероятно още същата или на следващата година35 и 
патриархът отвръща през 1581 г. с последното си, трето писмо36. С него той 
слага край на дискусията, тъй като явно е невъзможно установяването на пълно 
съгласие, като ги помолва вече да не го безпокоят по богословски въпроси. Той 
едностранно прекратява неплодотворните догматически разговори, но пък пред-
лага контакти на приятелство и продължаващо сътрудничество37. Въпреки това 
витенбергските богослови се чувстват поставени в неудобно положение и за да 
покажат, че има още какво да кажат, написват още едно кратко писмо, с което 
потвърждават твърдостта на своите богословски убеждения38. От първоначал-
ния ентусиазъм за обединение вече нищо не е останало. Отговорите на луте-
ранските богослови са се превърнали във въпрос на чест да отстоят позициите 
си въпреки всичко и на всяка цена39. Именно затова се оказва особено неудобно, 
когато части от кореспонденцията са издадени от лоялни към Рим свещеници 
на Запад, с което те смятат, че уличават още веднъж непокорните протестан-
ти. Налага се самите витенбергски богослови да издадат цялата документация 
такава, каквато е в действителност40. Това прави текста на цитираното тук 
editio princeps особено ценен, тъй като той възпроизвежда самите автографи на 
кореспонденцията и за разлика от последващите издания, не пренарежда писма-
та, нито съкращава някои от тях, а ги предава така, както са били в ръкописния 
си вид. Това прави изданието уникално.

Този пръв реален диалог се осъществява на базата на липса на общ критерий, 
защото въпросите, разисквани тук, имат тълкувателен характер върху мес-
та от Светото писание, но подходът е съвършено различен. Докато право-
славните разчитат на тълкуването на авторитета на Църквата в лицето на 
светите отци (схващайки го като гарант за истинността на традицията)41, 
протестантите не разполагат с такъв авторитет и са склонни да тълкуват 
индивидуалистично и да се уповават единствено на нивото на нормалната или 

33 Acta et scripta, p. 144-199. 
34 Acta et scripta, p. 200-260; Ἰ. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα, τ. Β΄, рр. 435-475.
35 Acta et scripta, рр. 261-346.
36 Acta et scripta, рр. 349-370; Ἰ. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα, τ. Β΄, р. 476-497.
37 Acta et scripta, рр. 370; Ἰ. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα, τ. Β΄, р. 497.
38 Acta et scripta, рр. 371-380.
39 Виж Wendebourg, D. Reformation und Orthodoxie, рр. 205-206.
40 Подробно за това с богата библиографска справка виж: G. Podskalsky, Ἑλληνικὴ Θεολογία, рр. 163-166.
41 Виж Ν. Ματσούκα, Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία, Α΄: Εἰσαγωγὴ στὴ θεολογικὴ γνωσιολογία, Θεσσαλονίκη: 
Πουρναρᾶ, 2000, рр. 181-224.
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нормативна човешка логика42. Българският изследовател Мариян Стоядинов фор-
мулира тази липса на общ критерий като опозиция между „еклисиалния принцип 
на правилната вяра”, както той го нарича, и от друга страна – девалвацията 
на понятия като „църква”, „ерес”, „схизма” и др., установяваща нова семантика 
на богословските понятия, което е обусловено от стремежа на реформаторите 
да тълкуват индивидуалистично събитията от Откровението43. Именно това, 
изглежда, е накарало патриарх Йеремия II да прекрати разговорите. За липсата 
на обща база говорят неговите думи, увещаващи тюбингенските професори, че 
трябва да се опират в богословските си рефлексии върху писанията на отците 
и съборите44. Ясно е очертана от патриарх Йеремия II и опозицията Писание-
Предание, като устойчиво явление в православното богословие по онова вре-
ме45. Все пак тази опозиция има посттридентски характер, тъй като в отците 
опозиция между двете няма, а те се мислят като едно интегрално цяло, чиито 
отбрани плодове са книгите на Светото писание. Така че още тук, при патриарх 
Йеремия II, виждаме елементи от западните дискусии, интегрирани в източното 
богословие. През 1672 г. това е повторено и много по-подробно артикулирано от 
поместния Йерусалимски събор46. 

Така не е изненадващо, че при осъществяване на първия контакт между тюбин-
генските протестантски богослови и Вселенската патриаршия инициативата 
идва от Запад, където се води разгорещен дебат с римокатолиците, т.е. с 
йерархията, останала вярна на Римския престол. Протестантските богослови 
очевидно желаят да въвлекат Православната църква в този дебат. Патриарх 
Йеремия II, изглежда, е наясно с решенията или поне с някои техни аспекти на 
Тридентския антиреформаторски събор (1545 – 1563), но не бърза с нито един 
от отговорите си и в крайна сметка губи интерес към разговора. Изглежда ди-
алогът не е приоритетен в служението му като патриарх на Константинопол. 
Управлението на султан Селим II, период на силно ограничаване на Църквата, и 
мощният стремеж на руския цар да се сдобие със собствена патриаршия се 
оказват много по-тежки и съдбовни проблеми за патриарха от дребнавите дряз-
ги на Запад47. 

42 Срв. Ἱ. Καρμίρη, «Ὁ Ὀρθοδοξο-προτεσταντοκός διάλογος», Θεολογία 59 (1988), pp. 12-14. 
43 Виж Стоядинов, М. Правилната вяра (ἡ ὀρθὴ πίστις) в интерпретацията на вселенския патриарх Йеремия ІІ. 
Велико Търново: Праксис, с. 29-46, 53.
44 Acta et scripta, рр. 259-260; 349; 369-370; Ἰ. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα, τ. Β΄, рр. 555, 
557, 569.
45 Ἰ. Καρμίρη, Ὁ Ὀρθοδοξο-προτεσταντοκός διάλογος, p. 14. 
46 Ἰ. Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα, τ. Β΄, р. 784.
47 Виж биографичното съчинение за патриарха, даващо представа за многостранната му дейност като архи-
пастир на Източната църква: Κ.Ν. Σάθα, Βιογραφικὸν Σχεδίασμα περὶ τοῦ Πατριάρχου Ἱερεμίας Β΄(1572-1594), ἐν 
Ἀθήναις, 1870. Книгата съдържа и издание на част от неговата кореспонденция.
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Русалена	Пенджекова-Христева	

някои	раЗмисли	на		

екЗарх	стеФан	I	Български	

За	народопсихологията	и	

историЧеската	съдБа	на	

Българите

Екзарх Стефан I Български (1878 – 1957 г.) е една от онези енигматични личности, 
носители на особена индивидуална, интелектуална и историческа енергия. Не-
говият жизнен път е най-яркото свидетелство за персонифицираната му мисия, 
конструирана чрез драмата на личните избори и мъдростта на прозрелия чрез 
познанието на света и на себе си човек. Той е роден на 7 септември 1878 г. в 
с. Широка лъка със светското име Стоян Попгеоргиев Шоков. Първоначално 
учи в родното си село, а през 1893 г. постъпва в Богословското училище в 
Самоков. От 1898 до 1900 г. учителства в с. Солища. В периода 1900 – 1904 г. 
е студент в Киевската духовна семинария. До 1907 г. учителства в Пловдив, 
след което е командирован като учител в Цариградската духовна семинария. 
На 16 октомври 1910 г. приема монашество под името Стефан, а от 1911 г. 
е частен секретар на екзарх Йосиф. След Балканските войни се завръща в 
София и става протосингел на Светия синод. От 1915 до 1919 г. специализира 
в Швейцария, където придобива докторска степен по философия и литера-
тура. На 20 април 1922 г. е избран за Софийски митрополит, а на 21 януари 
1945 г. – за Екзарх български. На 6 септември 1948 г. е принуден да подаде 
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оставка като глава на Българската православна църква и е изселен в с. Баня, 
Карловско, където остава до смъртта си на 14 май 1957 г. 

Така изглежда в ретроспекция кратката му позната биография в дати. Живото-
описанието оба че на то зи бъл гар с ки ар хи ерей да леч не е тол ко ва оп рос те но и 
еле мен тар но, рам ки ра но „от” – „до”. Независимо от крайни те оцен ки за не го 
и про ти во ре чи ви те мне ния по важ ни съ би тия от жи во та му е виден слож-
ният житейски път и ду хов на та дра ма на ек зарх Стефан, пре доп ре де ле ни от 
екзистенциал ни те из бо ри, ар хи ерейс кия дълг и би тийни те об ра ти. Съдбата 
му е удивителен пример за колоритен духовен водач, който никога не остава 
встрани от актуалните проблеми на своето съвремие и на хората. 

Безспорно най-яркото свидетелство за неизменната му мисия в служ ба на 
Бога и народа си е неговото документално и архивно наследство. В него мо-
гат да се открият интересни размисли на духовника за народопсихологията и 
историческата съдба на българите. 

В този аспект най-голям интерес представлява запазен ръкопис за периода 
30 октомври – 2 ноември 1939 г., написан в Рилския манастир и поставен в плик 
с надпис: „Малка частица от едно велико и голямо цяло”, с добавка: „Цялото 
е: Книга към българския народ: Изповед и завещание”1. Описвайки мотивите за 
оттеглянето си в Рилския манастир, той изповядва: 

Това, което става в света и по-частно у нас, много ме тревожи. Душата ми 
страда от безумието, което се шири по света и от българското късогледство 
върху събитията на деня. Ние, българите, имаме късогледство до слепота и 
къса памет до престъпност. Много пъти не желаем да видим нещата такива, 
каквито са, а ги виждаме такива, каквито ги желаем. А що се касае до уроците 
от историята, не обичаме да ги спомваме, лесно ги забравяме и често пъти ги 
приспособяваме към нашите искания и вършим фалшификация… Подплашен от 
нерадостните перспективи, които стоят по пътя на българската съдба и бъдни-
на … дойдох тук, за да излея мъката си, болката си, терзанието на душата си 
от страхотните неправди и зли воли пред ангела на България – Великия рилски 
отшелник и чудотворец, и да моля неговата по-специална за случая и времето 
закрила… Рилският монастир е единствената свята, чиста и неизменна твър-
дина на българския дух, който е писал светлата летопис на българската църков-
но-държавна култура и е издигал духовни и веществени паметници от жива вяра 
и пламенно родолюбие… Нему – Преподобному и Богоносному Иоанну Рилскому 
Чудотворцу – дойдох коленопреклонно да поверя мъката си, болката си и горещо 
да Го моля в тия тъмни и буреносни времена да усили застъпничеството си пред 
Господа за Славянска и Православна България, като насочи държавния  кораб към 
тихото пристанище на мира и безвъзмездното постижение на идеала . Молих 
Го и ще Го моля за право правяща власт и сила, за чисти ръце в светилището и 
за добра съвест в управлението, защото народът ни не бива да се обезвери и 
ожесточи… Молих го за цар и правителство, за Синод, клир и народ; молих го за 

1 ДА-Смолян, ф. 473К, оп. 2, а.е. 3, л. 1-15.
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всички българи… Аз имам един дълг, едно служение: Боже, пази България! 2 

В по-общ план в тези редове прозира социалната траектория на отделния ин-
дивид в периоди на исторически кризи, когато личността е объркана и не знае 
какво да предприеме. Вероятно затова всички вълнения и тревоги са експлици-
рани и обективизирани под формата на молитва за България и българския народ. 
Именно вярата е един от онези конституенти, чрез които личността осмисля 
битието и мястото си в него. Навярно в подобни моменти Софийският митро-
полит Стефан чрез отговорността си на духовен пастир реализира своята при-
частност към събитията от битието и защитава най-адекватно личностната 
си идентичност. Вло же ни ят в посочените размисли дискурс поз во ля ва да се про-
следят вижданията на архиерея за наро доп си хо ло ги ята на бъл га ри на и сложната 
му ис то ри чес ка съд ба. 

Посочените бележки са израз на сериозния душевен смут, който владее съзна-
нието на духовния водач в тревожното навечерие на Втората световна война, 
когато българската общественост и особено нейните лидери са поставени в 
ситуацията на сложен и отговорен избор. Крахът на българските национални 
идеали по време на Балканските и Първата световна война изправят общес-
твото пред дилемата за пътя на страната с оглед предстоящите драматични 
политически и военни събития. От избора на позиция в огромна степен зависи 
цялостното бъдеще на българската държава и народ в общоевропейските про-
цеси и реалности.

Като един от водачите на Българската православна църква и изтъкнат об-
щественик, Софийският митрополит Стефан не е индиферентен към терзани-
ята и съмненията на мислещата общественост. За да изрази ясна позиция по 
общественозначимите въпроси, той се ръководи както от актуалните полити-
чески тенденции, така и от собствените си убеждения. Не на последно място, 
той ясно осъзнава принадлежността си към духовния елит на българското об-
щество и своята отговорност на религиозен пастир.

Най-неизясненият и належащ проблем според архипастира е за субекта на поли-
тическата национално отговорна позиция в отношенията с останалите държа-
ви. Той неизбежно си задава въпросите: „Кой се идентифицира с отговорността 
за взетите политически решения?” и „Как да разберем зад хамелеонщината на 
партийните водачи кой стои?”. Констатира с омерзение, че: 

У нас става вавилонско стълпотворение! Довчерашните русофоби и русояди, сла-
вянофоби и славянояди днес са по-руси от самите руси. Германофили и русофили 
се преливат и отливат в нашата тъжна действителност, за да ни изготвят 
и приготвят падението, в което България сама да си тури въжето на шията...3

При наличните недиференцирани политически субекти заемането на каквато и 

2 Пак там, л. 2-5.
3 Пак там, л. 1-2.
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да е позиция се диктува от външни влияния, личен и маргинален интерес и мо-
ментна конюнктура. С болка и съжаление архиереят отбелязва, че благодатна 
почва за този диктат е недалновидността, безпаметността и липсата на при-
емственост и последователност в политическия живот, проявявани от народа 
и неговите водачи.

Същностна характеристика на народопсихологическия портрет на българите е 
забравата на историческите поуки, заместването на реалността с желаното 
и робуването на случайността. В добавка, податливостта на външни влияния, 
водеща до разпри и противопоставяне, дава основания на духовника да определи 
социалнополитическия диалог с термина „несговор”, имащ пряко отношение към 
липсата на ясно дефинирана национална доктрина: 

Българското нещастие иде от изневярата. Не сме последователни и много нещо 
трябва да се прави по пътя на възпитанието и образованието, за да се израбо-
ти определен, типичен и здрав народен характер, който да отбелязва вярност и 
постоянство. Обичай своето, чуждото не желай, своето не давай!!!... Жалко е, че 
тоя прекрасен народ няма достойни водачи!4

Митрополит Стефан е прозрял пропастта между народ и политически лидери, 
която анархията, безверието, лицемерието и подлостта на псевдоводачите не 
само не преодолява, а още повече подчертава. 

Общославянското патриархално разбиране за обществото във философски ра-
курс изразява патерналистичната идея за бащинската роля на политическия 
елит (монарх, правителство, политически партии и т.н.), която в голяма степен 
разделя обществото на две: съзнателен авангард и послушно следващ го народ. 
Тази идея в тогавашния момент е химера, за което си дава сметка митропо-
лит Стефан, отчитайки характера на обществените водачи: монарх, обслужващ 
чужди национални и политически цели; лутащо се правителство без ясна позиция 
по националния интерес; пасивна интелигенция и разединен от лични амбиции 
духовен клир.

Изход от създалия се социален и духовен вакуум той вижда в идеята за един-
ството на православието и славянството. Концепция, която наследява от ек-
зарх Йосиф и ратува за нея през целия си съзнателен живот – и като личност, и 
като църковен глава. На базата на източното православие и общите славянски 
етнически корени той чертае план за славянско обединение на България и Юго-
славия като най-прогресивна и печеливша политическа тенденция. Страда от 
съпротивата срещу тази идея и счита, че разединението на славянските държа-
ви предполага агресията на хитлеристка Германия.

Разкъсван от противоречиви идеи, митрополит Стефан се оттегля в светата 
Рилска обител, търсейки пречистване и просветление в молитвата си за Оте-
чеството. Плод на това временно откъсване от светския живот са изразените 

4 Пак там, л. 8.
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от него разбирания и констатации за особеностите на българската обществе-
на реалност и пътищата за нейното развитие. Накрая той заключава: 

Нека тия ми бегли и конспективно изразени разсъждения свидетелствуват за 
това, което съм, и това, което желая да бъда, за да видят клеветниците и зло-
желателите на народа ни, че не се гаси туй, що не гасне!5 

Подобни като съдържание размисли се съдържат в още няколко запазени фраг-
мента от периода април 1941 – април 1944 г., писани отново в Рилския и Кладнич-
кия манастир, озаглавени „Записки към записките ми”6. В тях той разсъждава 
за политическата обстановка в България и за Втората световна война, за го-
нението срещу евреите, за хулите по негов адрес, за огорчението му от някои 
от духовните му събратя и пр. Като основна обаче извежда тезата за необ-
ходимостта на българския народ от истински пастир в това тревожно време.

Детайлното вглеждане в цялостното архивно наследство на духовника свиде-
телства за истински патриотизъм, нескрита тревога за бъдещето на бъл-
гарския народ и търсене на причините за превратната му историческа съдба. 
Пророчески и като завещание звучат днес думите му: 

Народ, който не тачи вярата си, не пази езика на дедите си и традициите на 
страната си и не се стреми към нравствено усъвършенстване, е обречен на 
патила и теглила!7

Чувствителността на екзарх Стефан като духовен пастир се изостря особено 
след политическите промени в България резултат от 9 септември 1944 г. и 
предприетата политика на държавата срещу Българската православна църк-
ва. Невъзможността му да отстоява позициите си на духовен водач в новата 
обществена реалност още повече го обърква и тревожи. В резултат на това 
идва и мъченическият му край. Очевидно той се оказва неподготвен в поредната 
надпревара с времето и новите политически субекти. 

Струва ми се, че особено ярък израз неговото безпокойство за съдбата на 
България и българския народ намира на страниците на непубликувания му труд 
Българската църква8. Загрижеността му е продиктувана от предприетите дър-
жавнически действия по отношение на Църквата и духовенството. Той пише: 

Велико и отговорно е било в миналото, велико и отговорно е сега, много по-ве-
лико и по-отговорно ще бъде в бъдеще – предвид сгъстяването на световния 
мрак – служението на българския църковен служител, комуто историята връч-
ва и днес, както и много пъти до сега, спасителната мисия да брани народа 
от безпътицата, разложението и смъртта, към които го тикат тъмните 

5 Пак там, л.15.
6 АМВР, ф. 3, оп. 2, а.е. 457, л. 33-38; 41-44; 50-60.
7 ДА-Смолян, оп. 2, а.е. 69, л. 3.
8 Пак там, а.е. 62, л. 1-184.
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сили на века…. Днешното апокалиптично време слага върху нашите църковни 
служители бреме, може би по-силно от това, което са привикнали да носят. 
В едно време на разложение, на децентрализация, [служението] на църковния 
служител – ако желае да бъде той истински такъв – граничи с подвига на 
пълна пожертвувателност.9 

Омаловажаването ролята на Църквата, подкопаването на нейните позиции и от-
немането на функциите  той вижда като пагубни за българската идентичност. 
За него „Църквата е душата на народа и държавата” и българското бъдеще е в 
тясна зависимост от наличието на една „мощна църква”, защото „обезцъркове-
ната държава” е гибелна за народа си. Затова той отправя архипастирския си 
призив, който е особено актуален и в днешното ни съвремие: 

Църковните служители повече от всякога трябва да почувстват в самата ат-
мосфера мобилизационния призив за обявената им духовна война и забравяйки 
себе си, да доведат тая война до желания край – победа на духовното и църковно 
начало в живота на българския народ и неговата застрашена държава. Неведнъж 
вече църквата е спасявала българския народ и неговата държава от разложение 
и гибел. Ней се пада и днес да яви своя спасителен лик, да даде своите общест-
вени учители и будители, своите апостоли и мъченици, за да изведе България от 
кризата на всички кризи, в които тя е попаднала – духовната криза, и от про-
пастта, която е зинала пред нозете , за да я погълне…10

Като истински духовен пастир, от каквито особена потреба имаме и днес, ек-
зарх Стефан провижда през времето нелеката съдба на Отечеството и народа 
си. Една болезнена тревога, която не го напуска до последните му мигове. Зато-
ва в заключение ми се ще да приема и предложа на читателите възможността 
един от подстъпите към опознаването на идейния свят на екзарх Стефан да 
бъде чрез възприемането му като особен вид метафора за времето, простран-
ството и пътя на личността към себе си, към другите и към прозряното позна-
ние. Метафора за пътуването, в което личност, народ и история се сливат, за 
да се превърнат в памет за човечеството.

9 Пак там, л.166-170.
10 Пак там, л. 180.
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Тони	Николов

житие	и	страдание	на		

поп	иВан	от	лъжане

Огледален образ на своето време е историята на всеки човешки живот. Сви-
детелството на един духовник пък е още по-интересно заради класическата 
„обратна перспектива” на повествованието с вместването на личния живот 
в Божието провидение. Уви, осезателна е липсата на подобни текстове, които 
биха хвърлили светлина върху реалния живот на българина в Османската импе-
рия, чиито краски умишлено се сгъстяват или разводняват. Житие и страдание 
грешнаго Софрония на преп. Софроний Врачански си остава първата бяла ляс-
товица в тази книжнина, която за съжаление не е подета и доразвита от други 
духовни лица. Може би защото самото Житие на Софроний, макар и писано в са-
мото начало на XIX в., си остава неизвестно за съвременниците чак до обнарод-
ването му от Раковски през 1861 г. Към този род изключително рядка мемоарна 
литература безспорно трябва да се добави и животописът на поп Иван Попилиев 
(1842–1920) от с. Лъжане, на който се натъкнах съвсем случайно. Впечатляваща 
е простотата и искреността на този разказ, както и неговият език, далеч от 
книжовната норма, наложила се след Освобождението. Това е народният език 
на Орханийско (дн. Ботевград), допълнен с църковнославянския език, овладян от 
„псалтира и наустницата”, както пише сам поп Иван. Всичко, което знаем за 
него, се съдържа в кратките биографични бележки към единственото издание 
на тези спомени, дело на проф. Ст. Романски и на неговия син Георги Попиванов. 

Ето и свидетелството на проф. Романски: „Помня дядо поп Иван, висок мъж с 
руса брада и съсредоточен поглед. Ходил съм често у дома му в Лъжане: най-
младият му син, Васил Попиванов, правник, убит през 1913 г. на Чаталджа, бе 
мой другар от ученическо и студентско време. Поп Иван беше един от ония 
неколцина свещеници от същата епоха и същата школа на Орханийско, които, 
ако и слабо образовани, имаха съзнание за своето призвание на духовни бащи и 
дълг към паството си със своя начин на живот и отзивчивост към страданията 
на ближните си… Такива бяха почти всички свещеници от онова време. Те мо-
гат да служат за пример на днешните образовани наши духовници, които, ако и 
свършили специални средни, а даже и висши духовни училища, забравят голямата 
си задача като пастири народни, призвани да въздействат с примерен живот и 
блага реч за укрепване на вярата и облагородяване на душата, а търсят да се 
проявят в други области на живота”.

Що се отнася до написване на самите спомени, синът на автора – Георги Попи-
ванов, свидетелства, че неговият баща е сторил това в самия край на живота 
си, искайки да разкаже за собствените си „уплахи и тревоги пред неизвестност-
та на днешния ден”. 
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„Баща ми – пише синът на поп Иван – беше само със старото килийно обра-
зование и тъкмо на неговата слаба образованост от днешна гледна точка се 
дължат и качествата, които виждаме в неговите спомени и които се ценят 
изобщо в спомените от този вид: искреност в израза на личните преживявания, 
обективност в разказването за лицата и събитията, народен език в синтактич-
ните обрати, като някои звукови форми се дължат на черковния език, влияние, 
характерно за нашите стари писатели духовници.”

В което безспорно е и голямата ценност на това животоописание, започващо 
с раждането и ръкоположението и завършващо с равносметката, че „человечес-
кият живот е като кораб: колко повече му туреш товар, той толкова повече се 
подава на водата. Тъй е и человек: колкото повече живее, толкова повече греши. 
Токмо един Бог е безгрешен. Ему же слава во веки веков“.

Отец Иван Попилиев
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Свещеник	Иван	Попилиев

спомени	от	преди	и	по	

Време	на	осВоБодителната	

Война

1. Роден съм в 1842 г. Образованието си получих в родното си село и учението 
ми беше само по псалтира и наустницата. В 1868 г. втори март бях ръкоположен 
за священик от Ловчанския митрополит Иларион.

2. В 1872 г. ходеше по селата Димитър Общи, предрешен по вид на търговец. 
Наричаше са, че купува свинье. Дойде и в нашето село, въоружен с пушка с две 
цеви и с леворвер. Собрахме са 25 души човеци. Излязохме една нощ на лозята 
и дадох ме клетва под открито небе, каквото ще работим тайно. И собрахме 
за пушки от кого по 200 гроша, от кого по 100, от кого по 50 гроша, и Димитър 
Общи дойде втори път, и му ги дадохме. Тетевенските и орханийските комите 
обраха царската хазна в Клисурата. Хазната са задала с воловските коли, зап-
тиетата вървеле и пеяле. Като пристигнале на уреченото място, комитете 
дигнат пушките и ударат на едно заптие коня, а друго заптие ударат в ръка. 
Заптиетата хукват назад, а тия земат парите и земат право нагоре, та през 
Грохотта и през Зелинска поляна, та на Равното буче, дето си починале малко. 
Оттам се по билото, та през Бялото камене и по гребеня, та минат покрай 
Равна, па из реката под Правец, та у Цветкова хан на джадето. Остават пари-
те в мазата. Турците зеха големи мерки. Дойде презнощ пашата от София. С 
дохождането му барабар пукнаха му конете от силно каране. Отиде по джадето 
към Правец и се отби на почивка в Цветкова хан. И тъкмо тогава влезе паша-
та в хана, кога Цвятко излизаше из мазата с оканица ракия в ръка. Като видя 
пашата, опусти оканицата, и тия1 се строши. Пашата извика: „Нищо, нищо чор-
баджи!” И Цвятко затвори капака на мазата при парите! Предрешили се турци 
в български дрехи и тръгнаха по селата да шпионират българете. Зеха и моя 
собрат священик Михаил Стоянов, дадоха му един турчин, предрешен в български 
дрехи, и тръгнаха по селата, като казваха, че ходат да вадат владишки пари. 
Ния са устрашихме да не хванат и назе и – нали страх лозе пази – зехме сичките 
книжа и ги занесохме в черковата. Изкопахме един гроб и ги заринахме, като че 
е закопан човек.

3. В 1874 г. в Тетевенската планина се появиха комите. От Орхание тръгнаха 
срещу них башибозуци. Имаше един турчин, викаха го Мола Мехмед, той им беше 
главатарин. Избиха няколко души от комитете и донесоха главите им, набодени 
на прътове, и ги носеха по селата за устрашение. Голямо смущение настана. 

1 Тия = тя. Бележките под линия са дело на Г. Попиванов, издател на книгата и син на автора.
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Щом та види някой помак, тоя час: „Ей, пезевенк, ти си комита!”. И земе някой 
камик, три-четири ока, па плюс! По гърба ти, и ти паднеш по очите си. Една 
вечер дойдоха в нашето село 350 души башибозуци и от конака пратиха, та им 
приготвихме печени ягнета. Още се не мръкнало, чухме, че точат ножовете си 
да ни изколат през нощта. В Орхание имаше един стар турчин, неговата дума 
се слушаше – каквото кажеше, то ставаше. Оплакахме се на тоя турчин, и в тоя 
час каймакаминът заповяда да са дигнат башибозуците из селото ни. Дигнаха 
се още вечерта, когато бяха зели да ядат; дигнаха ги, едни яле, други неяле.

4. В 1877 г. настана още по-голямо смущение. Тия варваре се наежиха срещу нас 
като някои аслане. Наизлязоха керкезе, башибозуци, едни отиват нагоре, други 
отиват надоле, пакостат, обират. Една неделя, като си дойдох от черкова, по-
падията отиде у сестра си, пък аз затворих портата и полегнах в бахчата да 
поспа малко. Спал съм, колко съм спал, кога се пробудих, чувам глъчка. Заслушах 
добре – не отбирам, оти гълчеха нито на турски, нито на български, току са 
чуе шам-шум. Видох, че не е добра работата, та още повече се протегнах и са 
направих, че съм заспал дълбоко. Права са, че спа, ама добре слушам и разбирам, 
че едни са по двора и берат сливи, а други са дошле около мене. Тия около мене 
зеха да викат „папас, кълкаш”2, докато един откъм улицата извика: „Какво гле-
дате, дигайте попа и го водете в къщи!”. Тогава един ма ритна и вика: „Кълкач 
бе, пезевенк!”. И аз станах, като са протегах и прозевах: давах си вид, че бях 
заспал дълбоко. Един ми вика: „Хайде да отидем вкъщи да си запалим цигарите”. 
Като отидохме, зеха да ма мъчат за пари. Един ма хвана за ръцете, а друг ми 
наведе главата да ма коли. Благодарение на Бога на часа си дойде попадията от 
сестра си и извика, колко я глас държи, и тия ма пустиха. Ама пари, колко имах, 
зеха ми, задигнаха брашно и едно каче сирене. Имаше още сирене и го оставиха, 
та се ядосваха, че не можеха да дигнат и него.

5. Кога се зададе мъглата, т.е. русина откъм Дунава, като напълниха ония бе-
жания помаци в селото, нема де да се поберат. Завладяха къщите ни, а нашите 
деца изпъдиха на дворищата. Поставиха един от тях за кмет, отвориха в една 
бина кафене и зеха да се собират там на мезлич. Имаха си и ходжа и посвоиха 
селото, та, ако дойдеше човек да погледне от страна, ще кажеше, че селото 
е турско. След няколко седмици надойдоха още бежания, та нямаше къде да се 
дянат по къщите. У мен дойде на ходжата зет му, казваше се Мола Солиман. 
Турците се настаниха в собата, а ния с децата се прибрахме „в къщи”3, та беше 
донякъде добре. Не щеш ли, надойдоха още бежания, та попълниха дворищата и 
градините. Моята градина беше с кукуруз, и една сутрин гледам: турците нака-
рале говедата си в кукуруза и едно турче, около двайсегодишно, стои при говеда-
та и тия ядат кукуруза. Аз гледах, гледах, па ми домъчне, като се правеше такъв 
зян, та извиках: „Бре цигльо, защо напусти кукуруза?”4. А то са изправи към мене 
и само ма гледа, нито говори, нито мърда, сякаш че беше статуя. Изпъдих доби-
тъка и то си стои на едното място. После отишле моите деца по градината и 

2 Отче, ставай. 
3 В стаята с огнището, в кухнята.
4 Пусна добитъка в царевицата. 
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то ги попитало: „Какъв бе тоя, щото изпъди говедата?” А тия му казале: „Това 
е баща ни”. Тогава то им казало: „Ами какво му е това на главата?”. Не виждало 
поп с калимавка, та са изплашило, че съм от комитете.

6. На другия ден излязох на края на селото до реката да прибера телците. Ка-
чих са на моста и гледам: керкезе търчат с конете си. Трима, като ме видоха, 
дотърчаха до мене: един ма удари с бича си и ми каза да го вода по овчарете за 
овце. Аз казах, че не мога да го вода, и тогава друг извади сабля и замахна на 
мен. Аз побягнах, а тия ма погнаха. Като бягах, мислех си кой час ще ме удари 
някой куршум. Имаше един барешник5, конете не можеха да го минат, и аз избягах 
колкото сто шага. Като бягах из улицата, помаците са смеят и викат: „Бягай, 
попе, бягай!”. Дойдох до тая къща, дето живееше турчето, щото са уплаши от 
мене. Влязох в двора и с влизането си затворих вратата. Булите извикаха от 
прозорците: „Що щеш, попе, тука при турски жени?”. После видоха, че съм се 
уплашил, па и аз им казах: „Гонат ма керкезе. Оставете ма, ща ви дам, каквото 
искате”. В това време керкезете дойдоха на вратата и завикаха: „Ане папас?”6. 
Тия турци бяха сиромаси: обещах на булите сто гроша и тия ма пустиха в къщи. 
Керкезете отвън искат да трошат вратата, а булите реват извътре, та се 
собра цялата махала, па се и мръкна, та тия дяволи се отведоха. През нощта са 
събудих и зъбите ми тракат от страх. На другия ден дадох още сто ока кукуруз 
на булите, дето ми спасиха живота.

7. След няколко деня дойде у мене още един помак с жена си и с четирмата си 
сина. Аз ги не пущам, ама ходжата дойде и ми каза: „Приеми ги, попе, тия са мои 
роднини”. Приех ги с условие да не пъдят моите деца от дома. Не щеш ли, не че-
каха, дорде се мръкне, и изпъдиха децата ми на двора. Казах на ходжата: „Каква 
ни беше приказката?”. А той ми каза: „Не слушат, пезевенците”. Вечерта си-
новете на турчина разхождат се из двора, гледат насам-нататък. Видох, че не 
са добри тия турци. Попитаха ма: „Имате ли черкова?”. Дорде да им отговора, 
баща им ма варна, та им каза: „Еле хее черковата!”. На сутринта, когато оти-
дох да служа утрена, що да вида? Черковата строшена, обрана, колкото имаше 
сребро, земено, даже и престолът съблечен. Отидох си дома разтреперан от яд 
и казах на турците: „Защо обрахте черковата? Дигайте се от тука, че ви зе-
мат дяволете”. Тия се подсмиват и се оправдават, че не са биле тия. Отидох и 
разправих на нихния кмет. Той дойде и им каза да се дигат от моята къща. Бог 
да ги порази, разлютиха се като оси. Зеха да се товарат и ми поискаха волове-
те, за да четворат7 воз Раба конак. Казах им, че не си давам воловете. А тия 
товарат и ми се заканват: само да минат планината и щат да се върнат да 
ма затрият съвсем. Най-после стегнаха колата и си тръгнаха, ама на улицата 
са спреха. Имах едно много хубаво конче на две години. Поискаха да го земат, 
като ми даваха за него един бакърен казан, тежеше 45 ока. Казах им, че не си 
давам и кончето. Видоха, че не могат да земат от мене нищо – нито конче, нито 
волове – и си тръгнаха, като още повече се заканиха. Аз са доста уплаших, та 

5 Малко поточе.
6 Где е попът?
7 Да впрегнат в колата два чифта волове.
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зех попадията и децата, та ги оставих у майкини . У дома оставих един ста-
рец, оставих и сичкия добитък, само кончето пренесох на друга къща. Казах на 
стареца: „Като дойдат ония дяволе, давай, каквото искат, а за назе казвай, че 
сме още тогава побегнале в Орхание.” Аз отидох в една къща накрай селото: 
ноще седа при хората, а дене се крия вън по буреня. Седях у тая къща и са крих 
по буреня около четиресе деня, като пращах хора да видат какво става у дома. 
Тия ми казаха, че турците са върнале и лежале две нощи и питале за мене и 
за попадията, а старецът им казал, каквото му бях заръчал. Турците казале на 
стареца: „Няма да си идем, ще го съсечем на парчета”.

8. Аз мислих, мислих, па се качих на коня и отидох нощно време в касабата8. На 
сутринта срещнаха ме познати и ми казаха: „Що щеш, дядо попе, тука? Керке-
зете разгрибат земята за тебе. Заканваха се, че щом та намерат, няма да те 
остават жив”. Благодарение, че дядо Стоян Брънчов ма заведе на владишкия 
конак. Кончето везах в двора за плета. Стоях ден, стоях два, няма отде да зема 
храна за кончето и няма как да го напоя вода. Навън хич не смея да изляза: яйце 
да хвърлиш, не може да падне на земята от аскер. Една сутрин стоя на врата-
та, гледам към кончето и към селото, мисла си какво съм оставил у дома, и то 
ми се нажалило на плач, и трия си очите с кърпа. Тъкмо тогава мина край мене 
един турски офицерин, влезе в двора и отиде в яхърите при конете на конака. 
Като излезе от при конете, видя моето конче, везано на плета, и попита: „Чио е 
това конче?”. Аз отидох и му казах: „Ефенди, мое е. Земи го от тука да не ми го 
гледат очите как се мъчи без храна и без вода”. Той ма попита отде съм и защо 
съм тука. Разправих му защо съм избягал и че съм оставил дома жена и деца и 
дваесе глави едър добитък. А той друго ми не каза, само ме попита: „Могат ли 
се намери прасета из вашето село?”. Аз се задивих, като рече тия думи, и си за-
мълчах. Той ма попита повторно за сущото и тогава му казах: „Ефенди, защо ме 
питаш за прасета? Вия прасета не ядете”. Той ми каза: „Ядем, не ядем, могат 
ли се намери?”. Казах му, че могат да се намерат. И това бе, излезе си. Мина 
се около три часа, пак дойде, сега на кон, и аскерът му държи подкозирог9. Казва 
ми: „Айде да вървим във вашето село”. Качих се на кончето си и тръгнахме. През 
чаршията не може да са мине от аскер. Тъкмо на излизане от града, ето че иде 
пашата пеши от табиите, дето стоеше аскерът на чадъре. Като се срещнаха 
двамата, спряха се и зеха да се карат по турски. По едно време пашата дигна 
бастоня воз него, а тоя му хвана бастоня с ръце. Аз се изтръпнах. Хеле оставиха 
се и ния продължихме пътя си. Из пътя той мълчи и аз мисла как да го подкача 
на разговор. И му казах: „Какво може да направи московецът на султана? Яле10 
колко е турски аскер само тука!”. А той ма изгледа зле и ми каза: „Ти не си бъл-
гарски поп, като говориш така. И не виждаш ли, че аз съм българин?”. Пък аз си 
мисла да не е някой шпионин и го попитах: „Защо се карахте с пашата?”. А той 
ми каза: „Ами ти като си поп, не знаеш ли турски?”. Казах му, че хич не знам. 
Тогава той ми каза: „За тоя кон се карахме, дето съм го ояздил. Той е земен от 
русите в Кавказкото мурабе и пашата казва да стои той, да са не язди, та да 

8 Орхание.
9 За почест.
10 Яле = я виж.
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са поправи. Аз му казах, че аз съм доктор на конете и аз се грижа за них, а той 
да си гледа аскера”.

9. Като влязохме в селото и ма видоха селяните, че идем с тоя турчин, тия си 
помислиха, че ма кара под конвой. Като отидохме у дома, каза ми да изпрата да 
си дойдат децата. Вечерта погледнахме из малките врата и видохме, че идат 
из улицата десетина души турци и цигане, кои с коне, кои с магарета, и карат 
обир от другите села. Той зе пушката, излезе, та ги изпревари и ги вкара в 
двора. И викна им, та стовариха сичко, щото караха: жито, сирене, орехи, ракия, 
желязо. Щото им паднало, се земале. Един циганин, дето му зехме обира, иде при 
юзбашията, дето беше поставен от каймакамина да пази тишина в селото, та 
ме наклевети, че съм довел един турчин, та сме му зеле житото. Съобщиха ми 
и аз го казах на турчина. А той ми каза: „Попе, аз съм чист българин, името ми 
е Стефан и съм от Калофер. Като дойде юзбашията, вия да ми казвате Рушид 
бей. Ще зема да го бия, а вия се спуснете да го отаминяте”. Не са мина много, 
ето че иде из улицата юзбашията и вика: „Какъв е тоя поп, че зема на царската 
рая зехирето? Това не е поп, това е московец!”. Вика, колкото го глас държи. Ето 
влезе в двора и реве: „Какъв си ти, поп ли си или комитин?”. И дига тоягата, 
готви са да ма бие. Зе да се качва воз стълбата и се качи горе на отвода11 при 
мен. Хванах му тоягата и му казах: „Влез в собата, та да видиш кой ти е зел 
житото”. Тогава Рушид бей завика воз него: „Топас ефенди, недер бу?”12. И от-
вори собната врата. Юзбашията се разтрепера и са изправи с пушката в ръка. 
Рушид бей завика воз него: „Не бериоосун бе, кефир?”13. И му удари два-три ша-
маре и фесът му падна на едната страна, а чалмата му падна на друга страна. 
Тогава аз хванах Рушид бей за ръцете и му казвам: „Остави го ефенди, него са 
излъгале циганите”. А юзбашията плаче и трепере, и току вика: „Аман, ефенди”. 
Най-после Рушид бей го остави и му каза: „Ще ти проста, ако намериш кола да 
закараме това жито на пашата”. И той: „Пеки14, ефенди, ще намера още сега 
кола”. Рушид бей го пусти и мана се колко два часа, и той докара две кола. Рушид 
бей ма викна, та са качихме на конете и закарахме житото в Орхание. Ама не 
закара го на пашата, ами го продаде по 60 пари оката и излезе 874 ока жито. На 
връщане из пътя той се вайкаше, че го е продал ефтино. По едно време, като 
вървяхме, той каза, че е лошо времето. Аз му казах: „Как да е лошо времето, нали 
е ясно?”. А той ми казва: „Абе толкова ли си будала, та не са сещаш? Божем 
си поп. Дядо Иван след една неделя най-много е тука!”. Вечерта зех да му са 
оплаквам, че става два месеци как не съм вечерал дома с децата, както сега. А 
той ма изгледа и ми каза: „Кой ти е крив? Дай на кучето кокал да гложди, а ти 
си върви, където щеш”. Цяла нощ мислих и на заранта стана, та ида при уйкьо 
Стоян Цанов: той беше състоятелен човек, турците го беха мъчили за пари. 
Разправих му какъв човек съм довел у дома си. Па станем с него, та отидем и 
при други няколко по-състоятелни человеци, разправих и на них за Рушид бей. От 
тогава секи един от них идеше вечери у дома и носеше или кокошка, или прасе, 

11 Външен трем на втория етаж на селска къща.
12 Какво е това?
13 Какво си се развикал, невернико?
14 Добре.
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или гъска. Ядем и пием заедно с Рушид бей и сичките спат у дома, а зарани го 
изпращаме за Орхание. Занасяше по седем-осем кокошки. Една вечер попинахме и 
той зе да казва: „Ако искате, синца ви, заедно с децата ви, завеждам при русите, 
без да ма узнае някой – не паша, не юзбашия”. Аз му казах: „Нали тогава ще запа-
лим селото?”. А той ми викна: „Какво мислиш за селото? Гледай себе си!”. После 
ни каза: „Мога да прата аскер да запази селото и добитъка, ама трябва да се 
даде нещо на пашата”. Тогава ния дадохме кой по 200 гроша, кой по сто, кой по 
петдесе, събрахме 1500 гроша и му ги дадохме. Той ги зе и ни каза: „Отсега на-
татък секи да се седи дома без шупе15“. Аз се ослабих16 и зех да хода на черкова.
След няколко деня една заран се върнах от черкова и когато отворих портата, 
що щеш: дворът ми пълен с аскер, а Рушид бей се качил горе, в собата. Като ме 
видя, зе да реве воз мене и да вика: „Папас, къде ходиш, защо ма лъжеш да троша 
царския аскер, а ти си правиш кефа”. Качих са при него, викам му: „Добре дошал”, 
а той са смее, не може да ми отговори. Казах му: „Уплаши ма”. А той ми каза: 
„Аз правя това за очи пред аскера”. Казах на домашните да ни направят кафе, а 
той каза: „Не трябва, а по-скоро намерете из махалата малко хляб, дорде дойде 
техният”. Дадохме им хляб и ги разпратихме на три страни из селото по един 
наш човек с тях. И настана голяма тишина из селото, ама само денем, защото 
керкезете са научиха да прават пакост нощно време.

10. Стана аз, та ида пак в Орхание и разправих на Стефан как зеха керкезете 
да паскостат нощно време. Той ма попита: „Може ли са намери в селото ви сено 
за конете?”. Аз му казах, че ще са намери. На Владишкия конак имаше беглишки 
коли и той викна, та спретнаха две кола. И каза ми да карам колата в село. Аз 
зема, та вежа кончето за колата, па с него заедно – той на коня, аз на колата – 
излязохме от Орхание, и то са здрачи, мръкна са. Като дойдохме спроти чадъ-
рете на аскера, той ми каза: „Тука да стоиш, доде ида да обадя на пашата, че 
отиваме във вашето село за сено”. И аз запрех да чекам. На това място имаше 
около 300 кола бежания, запалиле ония огньове, деца кога реват. Заобиколиха ма 
20 души помаци, плачат ми и викат: „Попе, къде да идеме? Яле децата как реват: 
няма какво да ядат”. Аз им казвам: „Не знам, кардаш, какво да ви кажа. И аз съм 
като вас”. Зе да ми реве един турчин: „Завчера ходихме през баира оданат17, та 
забрахме по малко жито, ама от Лъжане попът ни го взе и сега нямама хич”. 
Тогава се изстапи друг турчин и каза: „Бе Сулю, нали е тоя поп!” па като се 
обърна воз мене, каза: „Нали ти си с високата къща?”. Аз един стих изтръпнах18, 
после видох, че няма лъжа, та казах: „Житото го зе на пашата човекът. Тия кола 
са негови, и той ме остави да обади нещо на пашата”. Тия ми казаха: „Той го зе, 
ами ти му рече”. Тия ма наобиколиле, и аз хем чекам да се върне Стефан, хем се 
надея кой час ще ме убият. Хеле поцвили везаното конче за колата и Стефан с 
коня дойде през бежанията. Из пътя питам го: „Защо са толкова бави?”. А той 
ми каза: „Не пуща ма пашата. Казах му, че сме с попа, а той ми каза: „Нямаш ра-
бота нощно време. Нека дойде и попът, да спите тука при чадърете, па сабахле 

15 Без страх. 
16 Успокоих се.
17 Отвъд.
18 Известно време.
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вървете”. Излъгах го, че няма как да дойде, защото и жена му е с него – как ще 
лежи тя тука, при аскера?“. Тогава пашата помислил и му казал: „Върви, ама си 
отваряй очите”. Из пътя той ми каза издалече, да са сетя, и ния после сабрахме 
още пари, даже земахме и от някои жени, та му дадохме. И той допрати още 
толкова аскер, още 36 души, едни ходат ноще, а други дойдат сутрин, та ходат 
дене, сменяват са. И са запази нашето село, а другите села беха опостушени, 
защото беха се избегале.

11. Един ден извика един човек: „Дядо попе, тука ли е Рушид бей?”. Казах му: „Тука 
е”. Той си зема пушката и каза ми да ида и аз с него. Отидохме, и керкезете 
откарале биволете колкото триста шага далеч от селото. Той са пусти след 
тях и зе биволете на човека, върна ги. Като се връщахме, гледаме край селото 
трима керкезе на коне стоят и гледат къде нас. Рушид бей им викна по турски: 
„Какви сте?”, а тия му не отговарат и зеха да хвърлят с пушките на нас. Зе да 
пушка и той на них. Тия пушкат, и той пушка, доде са стемни, та са не види. 
На сутринта извика кехаята: „Дядо попе, нека излезе Рушид бей, че има човек 
загинал край селото”. Казах на Рушид бей и той се хвана за главата. Излязохме 
заедно и видохме убития: лежи соблечен гол, както го е майка му родила, главата 
му съсечена, като кога кълцат месо на скара да се пече, и срамът му отрязан, 
да се не познава, че е друга вяра. Рушид бей са замисли и после ми каза, че не-
говата работа в селото е свършена, че той ще си иде в Орхание и няма да се 
връща, а ния да кажем в конака как вечерта керкезе са връщале от обир и са 
збиле край селото, та тоя турчин е убит от них си.

12. Една заран току ке загърме каде Орешака и не са мина много, и видохме 
шест души руси, че слизат нанадоле из баира и пушкат. Кога погледнахме долу 
на полето – 50 души керкезе, без коне, наредени в цеп, и тия пушкат на русите. 
Русите слязоха в дола спроти керкезете. Току видохме, че керкезете побягнаха и 
качиха на коня един убит керкезин. И полетяха към селото. Ния са уплашихме и 
казахме помежду си, че друго спасение няма, освен да бягаме и ния като другите 
села. Денят беше са изминал, оставаше един час, доде зайде слънцето. Кога 
погледнахме на баира, дето са канехме да бегаме, и то се чернее горе като ня-
коя череда биволе. Зехме да се питаме какво е това. Едни казват, че е добитък, 
други казват да не бъде турски аскер, други казват, оти не би ще московецът, 
т.е. русинът. Доде още са така питахме, че се пуши дим на това място право 
нагоре като комин, и веднага след това ревна топът. И ния са уверихме, че е 
войска руска. След малко зарева топът и от турското укрепление под селото. 
Реват топовете един срещу други, дечурлията плачат и ния са стягама да бяга-
ме. Слънцето зе да захожда и от Горната махала дойдоха около 100 души човеци 
да бягаме заедно. И казаха ми: „дядо попе, русите заданиха19 топа на турците 
в табията и турският аскер избяга, мина през селото и отиде към Орхание”. 
И то са веке мръкна, кога побягна народът към баира, дето бяха русите. Ния с 
попадията и с децата зехме през градината към чичовата къща. Току затракаха 
пушки зад нас. Кога са обърнах – четворица керкезе с коне препускат из улица-
та и пушкат след хората: кого срещнат, се го убиват. Посочиха пушките и воз 

19 Запушиха топа, т.е. вкараха гюлето в него, та му направиха „дано” (дъно). 



2013 / брой 8 (85)

95

назе и аз си казах: „Беше, сичко се свърши”. Хеле не щяха да пушкат воз назе и 
аз прехврълих децата през плета у чичови и влязохме в саманлъка20. Там бяха са 
скриле и други хора, и сичка плачеха. Чичо имаше едно 18-годишно момче, казваше 
се Георги. То зе една дрешка и брадвата на ръка и иска да бяга. Казваме му да 
чека да са стъмни, па тогава синца ще бягаме, а той не слуша, а побягна накъде 
русите, към баира. Сущите керкезе, четворицата, дойдоха до една къща край 
назе. Човекът на къщата излезе да ги посрещне, а тия от конете пушнаха и го 
удариха в гърдите, и човекът викна и са завърте, и падна на земята мъртъв. И 
ния гледаме из дупките на саманлъка. Тия дяволе зеха махалата надоле и видоха 
чичовото момче, че бяга. Един от тях препусти коня по него и го стигна на хи-
ляда шага вън от селото. Георги спря и се обърна към него и зе да му се кланя 
и да са моли, а той дигна пушката и стреля три пъти, и Георги падна мъртъв 
на земята. После от баиря няколко дена го гледахме как се чернее на пътя, оти 
никой не смееше да слезе да го закопае. Тия керкезе после зеха махалата надолу 
и избиха 17 мъже и една жена. А ния какво да правим в саманлъка? Числих, мис-
лих, па казах на чичо и на стрина: „Синът ви вече загина, а вие хайде вървете 
с попадията и с децата у байови Иванови; тамо има хора събрани, седете там 
и аз ще ви намера”. Байо Иван Георгов беше като кмет в конака и къщата му 
беше с каменни стени. Попадията и децата плачат и викат: „Ами ти къде ще 
идеш, та не дойдеш с нас?”. Аз им казвам, че ща ида у дома да зема някои неща. 
Отидох у дома си и то темно, нищо са не види. Пипнешком найдох торбичката 
с епатрахиля, с требничето и с кръста, и я опасах на гърба си под дрехата, и 
прекръстих са, и тръгнах да ида при децата. То темно, не смея да хода из ули-
цата, та тръгнах през градините. Ония кучета като залаяле, гръмнало селото, 
като че са триста вълци. Градините бяха обрани, кукурузлякът беше навезан и 
изправен на петини21 една до друга. Под една петиня нещо са зашареня. Аз се 
уплаших, та побягнах. Обърнах се, а то си стои там. Престраших са и са върнах 
да вида какво е. Кога погледнах, то черга, и на нея котлета и друга покъщнина. 
Дойде ми на ума: ния ще бягаме, ами ако останем живи, ще трябва постелки и 
завивки. И зех чергата. У байови Иванови заварих само попадията и децата и 
на байо Иван жената. Като ма видоха, зеха да плачат: „Къде се дяваш, цялото 
село избяга, само ния останахме”. Попитах: „Къде е байо Иван?”. И жена му ми 
каза: „Той избяга, още слънцето грееше. Зе си само пушката”. Сам тогава какво 
да права? Да бягам само с децата и с двете жени, не смеех. Ония псета като 
залаяле, други като завиле. Стояхме там до около 3 часа през нощта, кога нещо 
зе да бута на вратата. Видох, че е човек. Той бута да отвори, аз пък подпирам 
извътре да не са отваре. И от страх нито той се обажда, нито аз са обаждам. 
И мисла си: „Какво ще да е, сега ще да е”. Най-после той надделя, та строши 
вратата и се изпречи с пушката нанапред. И аз се си втасах, доде влезе вътре 
и видох, че е байо Иван. Каза ни, че иде от балкана, виждал и руския аскер.

13. Съгласихме са да избегаме синца при русите. Излязохме на балкана, но нали 
нощно време – темно, па още стръмно, та децата нема де да спат. Земем с 
едно дърво, та подравнихме малко и нагодихме децата. Доле от турските табии 

20 В плевника.
21 Изправено купче с пет снопа кукурузляк.
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пушките пукат като пуканици. Не са мина много и чухме, че идат още хора воз 
баира при назе. Дойдоха, бяха и тия от нашето село и ни казаха, че през полето 
срещнале турски аскер, че и тия бегале и били толкова уплашени, че си дале 
пушките на нашите хора. Наговорихме се няколко души да слезем в село и да си 
изкараме добитъка. Дойдохме до селото и нали нощно време – темно. Един зе 
тая улица, други – друга, и аз са управих къде моя дом. Имах около дваесе глави 
добитък и видох, че не мога да ги изкарам горе на баира, та зех, та ги вкарах в 
сеното, като оставих отворени сичките врата на оборете. Само кончето зех 
със себе си, защото запази то селото и моя живот. Натурех в едно котле си-
рене, земах и две черги и увих в них котлето със сиренето. Хванах кончето за 
юлара и излязох на двора. Навън от кучета нищо не се чува. Тръгнах в темница-
та, ама що щеш – до вратника чух нещо да хърка. Послушах повторно и разбрах 
кой е. Имаше една бабичка болна в селото, засипчива.22 Дошла и тия да бяга с 
нас, сирота. Тръгна с мене и излязохме двама на баира при децата и то зе да 
се зазаре. Като се развидели хубаво, тръгнахме да идем при русите. Като се 
изкачихме навръх баира, видохме аскер и нали сме се наплашиле, помислихме, че 
са керкезе. Изтръпнахме и зехме да се каним да бягаме назад. После ни казаха, 
че са руси, и ния са отслабихме. На полената, дето бяхме, са биле и русите, и 
турците – имаше около дваесе убити турци, надуле са – да та е страх да ги 
погледнеш. Един наш човек зе една тояга, за да бие един мъртав турчин. Отде 
го съгледа един казак, че извади саблята и се спусти на него, и викаше: „Сукин 
син, защо не дойдеш да биеш с нас живите турци, а биеш мъртвите?”. Да не 
беше побягнал, щеше да го съсече на място. Седяхме цяла седмица на баира.

14. Слязохме в село чак когато русите заминаха да обсаждат Орхание. И що да 
видим? Сичко заприличало на пущиняк. Руски казаци търчат из селото на коне, 
с мадраци в ръка, и дето видят свиня, намушкат я, и я турят на конете: какво 
намерят, се зимат. Дойдоха и у мен неколцина и зеха да ми гледат книгите из 
коностаса. Гледат, кръстат са и приказват: „Това е наш батюшка”. И едни ми 
целуват ръка. Не щеш ли, после дойдоха и други казаци и не та бръснат, че си 
поп: зеха да къртат дюшемето на къщата и да трошат вратите на стаите, да 
дират пари. Имах една крава, що не беше се отелила23, зеха да я колат. Три деня 
обираха и крадоха из село. Щото имаше за ядене, се зеха: пуйки, кокошки, прасе-
та, сирене. Само житото и кукуриза оставиха. На третия ден им запретиха да 
ходат по обир, та селото са утиши и ния са отслабихме. 

15. Турците са спряха на Рабаконак и на Илдъз табия и от там се биха с ру-
сите две седмици. Руските офицере стоеха по къщите в селото и в Орхание, 
преспиваха ноще, а денем отиват, та са бият на балкана. У мен стояха 15 деня 
един княз и един капитанин. В училището седеше един евреин, та продаваше на 
офицерете продукти. Тия двамата у мен му дадоха за 15 дни 100 напалеоне руски. 
Една вечер аз им казах, че ние, българете, сме бедни и прости, а тия ма казаха: 
„Не сте вия бедни, у вас има сичко: жито, царевица, вино, ябалки, круши, сливи, 
боб. Сичко има за ядене, а у нас са ражда само една пшеница. В наша Русия няма 

22 Болна от „засип” (задух).
23 Дошло  да се тели.
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училища по селата: само богат чоловек може да изучи децата си, и то в глав-
ните градове”. Питам ги: „Защо не дават да са учат сиромасите?”. А тия ми 
казват: „Да не дигат бунт”. После ми казаха: „Батюшка, след четиресе години 
България ща са бие с нас”. Казвам им: „Как е възможно, нали сте ни освободи-
ле?”. А тия ми казват: „Нашият цар ви даде права, а ние нямаме права. Ния сме 
монархия, дванаесе души управляват цяла Русия. И ще са подигне нашият народ 
против монархията, ще каже на цара: Ние освободихме българете, и ти им даде 
права, а ния нямаме права”. И ще са подигне целият свят да са бие с нас и Бъл-
гария ще са бие с нас”. Тия руси щяха да стоят още у дома, но по Божия повеля 
появи се скарлатина по децата. Умряха ми две деца наведнъж и тия са уплашиха, 
та си излязоха от дома. 

16. Десет години бях поп в турско време. Като почнаха русите да ни освобож-
дават, молех са Богу: „Само да ни освободат, да са отървем от теглото, па 
тогава да мрем”. Ама когато има дни човек да живее, не са мре: останах жив и 
до днес, до всеобщия бой…24

17. Прекратявам спомените си, защото станаха много дълги. Моля читателите, 
ако намерят нещо погрешно, да ми простат, защото аз съм от старата наука. 
Человеческият живот е като един кораб: колко повече му туреш товар, той тол-
кова повече се подава на водата. Тъй е и человек: колкото повече живее, толкова 
повече греши. Токмо един Бог е безгрешен. Ему же слава во веки веков.

Публикацията се прави по единственото издание на книгата: Свещ. Иван Попи-
лиев, Спомени от преди и по време на Освободителната война, Издание на Бо-
тевградската община, Ботевград, 1938, 30 с. Съхранен е оригиналният правопис 
и изказ на автора. 

24 Баща ми се помина на 20 декември 1920 г. 
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По пътя за Дамаск

Писател и поет, проповедник и богослов, Джон 
Хенри Нюман е сред най-известните англика-
ни, приели католицизма в един бурен за отно-
шенията между Англиканската и Католическата 
църква период. Роден през 1801 г., той приема 
християнството в неговата калвинистка вер-
сия. Завършва Тринити Колидж в Оксфорд, а през 
1822 г. постъпва на работа в колежа „Ориел”, 
по това време един от водещите в Оксфорд. 
Две години по-късно встъпва в клира на Англи-
канската църква, а през 1825 г. става свещеник 
в Оксфорд. През 1828 г. е назначен за викарий 
на църквата „Сейнт Мери” в Оксфорд, към коя-
то по-късно създава нещо подобно на монашеско 
общежитие, разположено в близкото до Оксфорд 
градче Литълмор. В края на 20-те години Нюман 
се налага като един от най-изявените лидери 
на Оксфордското движение, което се обявява за 
връщането на Англиканската църква към нейни-
те католически корени. Възгледите и популяр-

ността на Нюман стават причина за разгорещени спорове около него, а Оксфордското 
движение е обвинявано в прокарването на „римски” тенденции в Англия. 
След дълги колебания Нюман приема католицизма на 9 октомври 1845 г. Примерът му е 
последван и от други членове на Оксфордското движение, най-известен от които е Хен-
ри Едуард Манинг, който през 1865 г. е назначен за архиепископ на Уестминстър, а през 
1875 г. – за кардинал. Въпреки че никога не влизат в открит конфликт, между двамата 
съществува напрежение, тъй като Нюман е подозиран, че не приема безрезервно всички 
доктрини на Католическата църква. 
След своето обръщане през 1846 г. Нюман посещава Рим и е ръкоположен за католичес-
ки свещеник, поема последователно няколко католически енории в Англия, а накрая се 
установява в Бирмингам, където остава до края на живота си. В този период той про-
дължава да участва активно в религиозните спорове и през 1851 г. чете лекции, посве-
тени на Настоящото положение на католиците в Англия (The Present Position of Catholics 
in England), в които опровергава възгледите на протестантите за католицизма. През 
1854 г. заминава за Дъблин, където е избран за ректор на новооснования Католически 
университет на Ирландия. Като ректор на университета получава възможност да раз-
вие идеите си за целите и смисъла на католическото висше образование, публикувани 
под заглавието Идеята за университета. В отговор на своите критици през 1864 г. 
Нюман публикува Апология на своя живот (Apologia Pro Vita Sua), където обяснява разви-
тието на своите религиозни възгледи. Апологията е последвана от най-важната бого-
словска творба на Нюман – Граматика на съгласието (Grammar of Assent), публикувана 
през 1870 г.
През февруари 1878 г. Нюман е избран за почетен член на Тринити Колидж на Универси-
тета в Оксфорд, а година по-късно новоизбраният папа Лъв ХIII го въздига в сан на кар-
динал-дякон – издигането му е прецедент, тъй като в модерната епоха не е имало случай 
кардиналската титла да бъде дарена на обикновен свещеник без длъжност в Римската 
курия. Кардинал Джон Хенри Нюман умира на 11 август 1890 г. в Бирмингам, където е по-
гребан, а през септември 2010 г. папа Бенедикт ХVI го провъзгласи за блажен. Предста-
веният тук текст, в който Нюман описва своето обръщане от англиканството в като-
лицизма, е откъс от книгата Apologia Pro Vita Sua, публикувана на интернет страницата 
www.newmanreader.org (преводът е със съкращения).
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Джон	Хенри	Нюман	

историята	на	моите	

религиоЗни	ВъЗгледи		

от	1841	до	1845	г.

Писмото, цитирано горе, е адресирано до моя скъп приятел д-р Ръсел, днес пре-
зидент на Менут.1 Той е свързан с моето обръщане повече от всеки друг. Видях 
го през лятото на 1841 г., когато той премина през Оксфорд, а аз му показах 
някои от сградите на университета. Видях го отново следващото лято, когато 
се спря в Оксфорд на път от Дъблин за Лондон. И в двата случая не помня да е 
споменал и дума за религия. На няколко пъти по различни поводи ми прати писма 
и в тях винаги беше любезен, приятен, не търсеше спорове и конфликти. Остави 
ме сам на себе си. Даде ми и една или две книги – едната беше Правилото на 
вярата от Франсоа Верон и разни трактати, а другата – един том с проповеди 
на св. Алфонс де Лигуори2 – точно тези проповеди предизвикаха писмото ми до 
д-р Ръсел. 

Творбите на св. Алфонс, които познавах само по често цитираните откъси от 
тях, бяха допринесли за моите предубеждения срещу Римската църква заради 
така нареченото „мариопоклонство”, но тази книга не съдържаше нищо подобно. 
Затова и попитах д-р Ръсел дали нещо не е било пропуснато в превода, а той 
ми отговори, че със сигурност е пропусната част от неговата Проповед за Бла-
жената Дева. Този пропуск в книга, предназначена за католици, означаваше, че 
някои от текстовете, писани от италиански автори, не са приемливи за всяка 
част от католическия свят. А точно този начин на боготворене на нашата 
Дева бяха големият ми crux3 по отношение на католицизма – честно казано, 
дори и днес не съм приел това напълно; и вярвам, че неприемането ми на тези 
форми на почитание не означава, че обичам Девата по-малко. Тези форми могат 
да бъдат убедително обяснени и защитени, само че чувствата и вкусът не са 
свързани с логиката: тези възгледи може да са подходящи за Италия, но не и за 
Англия. Но аз се различавах не само по това, че бях англичанин, още от малък 
на мен ми беше втълпено, че Творецът и аз, Неговото творение, сме двете съ-
щества in rerum natura4. Няма да се впускам тук в спекулации за собствените 
си чувства. Но това, което днес знам със сигурност и което не знаех тогава, 

1 Менут – университетски град в Ирландия, в който се намират основният католически университет и семи-
нария на страната; градът е седалище и на Ирландската католическа епископска конференция. Б. пр. 
2 Св. Алфонс Мария де Лигуори (1696 – 1787) – италиански католически епископ, писател и богослов, осно-
вател на Конгрегацията на редемптористите (1732), канонизиран за светец през 1839 г. и обявен за доктор на 
Църквата през 1871 г. Б. пр. 
3 Кръст (лат.). – Б.пр.
4 В природата на нещата (лат.). – Б. пр.
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е, че Католическата църква не допуска никакъв образ – материален или немате-
риален, никакъв догматически символ, никакъв ритуал или тайнство, никой от 
светците, дори самата Блажена Дева, да застане между душата и нейния Тво-
рец. Всички въпроси между човека и Неговия Бог са решавани само лице в лице, 
solus cum solo5. Той единствен твори и изкупва, пред неговите очи ние погиваме, 
в Неговите очи е и нашето вечно блаженство. 

1. Solus cum solo: смътно си спомням впечатлението ми от четенето на тази 
книга, макар да съм сигурен, че то беше много силно. Получих обаче ключ за 
разрешаването и на други трудности – тези проповеди (по-скоро преразказа-
ни проповеди, тъй като те са били записани от слушателите) са изпълнени с 
множество легендарни позовавания; но в същността си те са ясни, прости и 
крайно реалистични проповеди за великите истини за спасението. С по-голяма 
увереност мога да опиша въздействието, което ми оказаха Упражненията на св. 
Игнаций, с които се запознах малко по-късно. Защото и в тях по отношение на 
всички въпроси, свързани с най-чистите и най-важни религиозни актове – сре-
щата между Бог и душата в миговете на покаяние, на взимането на решение 
или на търсенето на призвание, душата винаги стои „sola cum solo”, без да има 
никакво неясно селение, което да отделя творението и Обекта на Неговата 
вяра и любов. Всъщност в тях се излагаше заповедта: „Синко, дай си мен сър-
цето”. А боготворенето на ангелите и светците е толкова слабо свързано с 
безмерната слава на Вечния, колкото обичта към нашите приятели и познати, 
нашите чисто човешки симпатии, са свързани с върховната почит, която на-
шето сърце отдава на Невидимия, Който въздига и освещава, а не руши онова, 
що е на земята. По-късно д-р Ръсел ми изпрати цели пакети с популярни книжки 
за набожността, каквито могат да бъдат открити по книжарниците в Рим, и 
докато ги преглеждах, с учудване открих колко различни са те от това, което 
аз очаквах, и колко малко бяха нещата в тях, с които истински не бях съгласен. 
Разказвал съм за тях в моето Есе за развитието на доктрината. Д-р Ръсел ми 
изпрати книгата на св. Алфонс в края на 1842 г., но това беше дълго преди да 
успея да преодолея съмненията си, свързани с преклонението пред светците – 
съдейки от едно писмо, което открих наскоро, съм успял да преодолея тези свои 
съмнения някъде през 1844 г.

2. Не съм сигурен дали по това време не започна да ме занимава още една ми-
съл – че идеята за Блажената Дева е била въздигната от Римската църква в 
хода на времето, както се е случило и с всички други християнски идеи, вклю-
чително и с тази за св. Евхаристия. Образът на бледото, далечно християн-
ство от епохата на апостолите може да бъде видян в Рим като през телескоп 
или увеличително стъкло. Важна е, разбира се, хармонията на цялото. Би било 
следователно несправедливо да вземем само една от тези римски идеи – тази 
за Блажената Дева, и да я извадим извън онова, което може да се нарече неин 
контекст. 

3. Това ме отведе до принципа за развитие на доктрината на Християнската 

5 Един на един, насаме (лат.). – Б. пр.
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църква, който започна да ме занимава към края на 1842 г. През 1843 г. започнах да 
се занимавам активно с този въпрос, на него посветих и последната си универ-
ситетска проповед на 2 февруари, а общият извод, до който достигнах, изказах 
по следния начин в писмото ми до един приятел от 14 юли 1844 г. – видно е, че 
както тогава, така и сега ме занимаваше въпросът за Символа срещу Църквата:

„Аргументите, които натежават най-силно, са следните: 1. (Следвайки Отците), 
аз съм много по-уверен в това, че ние сме в състояние на виновно отделяне, 
отколкото, че в Евангелието не може да има развитие, както и че развитието, 
което се е случило в Рим, е невярно. 2. Далеч по-уверен съм, че нашите (модерни) 
доктрини са погрешни, отколкото, че погрешни са римските (модерни) доктрини. 
3. Приемайки, че (определени) римски доктрини не могат да бъдат открити в 
ранната Църква, все пак мисля, че за тях съществуват множество основания, 
които могат да бъдат проследени и доказани, ако се възползваме от хипотеза-
та, че Църквата е подчинена на божествено ръководство, дори и следите от 
тях да не са достатъчни, за да ги докажем сами по себе си. С което се връщаме 
към проблема за естеството на обещанието на Духа, дарен на Църквата. 4. В 
Античността могат да бъдат открити също толкова силни (или дори по-силни) 
доказателства за (модерната) римска доктрина, отколкото за доктрини, на кои-
то държим и ние, и Рим – в Античността например могат да се открият повече 
доказателства за необходимостта от единство, отколкото за апостолската 
приемственост; повече доказателства за върховенството на Римския престол, 
отколкото за реалното присъствие в Евхаристията; повече за молитвите към 
светците, отколкото за определени книги от днешния канон на Св. писание и 
т.н., и т.н. 5. Аналогията между Стария и Новия завет ни кара да признаем на-
личието на доктринално развитие. 

4. Това ме отведе към още една мисъл. Осъзнах, че принципът за развитието 
се отнася не само за конкретни събития, но и че сам по себе си той представ-
лява забележителен философски феномен, който придава смисъл на цялостното 
движение на християнската мисъл. Въздействието на този принцип може да 
бъде проследено още от първите дни на католическото учение до ден днешен. 
Той придава на това учение единство и индивидуалност. Той служи като един 
вид доказателство, което не може да бъде отнесено към англиканството, че 
модерният Рим наистина съдържа в себе си древните Антиохия, Александрия и 
Константинопол – по същия начин, по който една математическа крива се под-
чинява на собствения си закон и израз.

5. Това ме накара да се заема с по-внимателното изследване на нещо, което 
занимаваше мислите ми отдавна – за развитието на един принцип, чрез който 
разумът възхожда от първата до последната религиозна идея, което ме накара 
да стигна до заключението, че в истинската философия не съществува средно 
състояние между атеизма и католицизма и че един напълно последователен 
разум в обстоятелствата, в които съществува тук долу, трябва да приеме или 
едното, или другото. Държа на това и днес: аз съм католик, защото вярвам в 
Бог; а ако някой ме попита защо вярвам в Бог, ще отговоря – защото вярвам в 
себе си, защото намирам за невъзможно да повярвам в собственото си същест-
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вуване (това е нещо, в което съм напълно убеден), без да повярвам в Неговото 
съществуване – на Този, Който живее като лично, Всевиждащо и Справедливо 
битие в моето съзнание. Вероятно не се изразявам по съвсем коректен от фило-
софска гледна точка начин, тъй като не съм изследвал задълбочено какво казват 
метафизиците по този въпрос, но съм убеден, че казаното от мен съдържа здрав 
смисъл и ще устои на внимателен анализ. 

6. Още повече че потвърждение за съществуването на логическа връзка между 
теизма и католицизма намирам в една мисъл, сходна на тази, която приех по от-
ношение на развитието на доктрината. Действието на принципа за развитието 
от началото до края в светлината на Откровението е доказателство за иден-
тичността на римското и първото християнство, защото както съществува 
закон за действието на субекта в догматическата теология, така има и закон за 
религиозната вяра. В началото на това изложение говорих за увереността като 
последица, която е била пожелана за нас от божеството, последица от акумули-
ращата сила на определени конкретни причини, които, взети поотделно, остават 
само вероятности. Нека не забравяме, че тук аз изследвам историческото раз-
витие на собствения си разум в хода на моя живот, за който разказвам. Не се 
изразявам по богословски начин, нито имам намерението или желанието да вли-
зам в спор или да се защитавам; но когато говоря за моите възгледи през 1843 – 
1844 г., трябва да кажа, че аз вярвах в Бог въз основа на една вероятност, че вяр-
вах в християнството въз основа на една вероятност и че вярвах в католицизма 
също въз основа на една вероятност, а тези три вероятности, макар и различни, 
бяха същевременно идентични по своята природа и по метода на своето доказ-
ване – това бяха вероятности от специален вид, кумулативни и трансцендентни 
вероятности, но все пак вероятности, доколкото Той, нашият Творец, е пожелаел 
в математиката да постигаме сигурност по пътя на твърдите доказателства, 
а в религията да постигаме увереност по пътя на акумулираните вероятности. 
Той е пожелал ние да действаме по този начин и затова сътрудничи на тези 
наши действия и така ни позволява да постигнем това, което Той е пожелал, 
и ни помага, ако нашата воля не си сътрудничи с Неговата за постигането на 
тази увереност, която е по-висша от логическите сили на нашите заключения. 
Тогава започнах да виждам и да разбирам ясно и да се чувствам удовлетворен от 
разбирането, че встъпвайки в Римската църква, аз не се впускам към вторични 
или изолирани разсъждения, към противоречащи си в детайлите мисли и че дори 
когато говоря за тези вторични или конкретни аргументи, съм защитен и оправ-
дан от един велик и всеобщ принцип. Само констатирам един факт, без да го 
защитавам, и ако някой католик днес ми каже, че съм достигнал до католицизма 
по грешен път, това е нещо, което вече не мога да променя. 

Нямам какво повече да добавя по въпроса за промяната в моите религиозни 
възгледи. От една страна, постепенно започнах да разбирам, че Англиканската 
църква греши, а от друга – че Римската църква е права; след това – че няма ви-
дима причина, която да ме кара да продължавам да бъда част от Англиканската 
църква, както и че няма видима причина, която да ме възпира да се присъединя 
към Римската. След като повече нямаше какво да науча, за да стигна до реше-
нието за обръщане, имах нужда не от по-нататъшна промяна в мнението си, 
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нужно беше само това мнение да придобие яснотата и твърдостта на инте-
лектуално убеждение. 

Затова сега ще опиша в повече подробности действията, които предприех по 
време на този последен период от моите търсения. 

През 1843 г. направих две много важни стъпки: 1. През февруари написах официал-
ното си Отричане от всички тежки думи, които бях изказал срещу Римската църк-
ва. 2. През септември официално подадох молба за напускане от църквата „Сейнт 
Мери”, включително и от Литълмор. Ще разкажа за тези две стъпки поотделно. 

1. Начинът, по който поднесох моето официално Отричане, предизвика много кри-
тики. След като цитирах няколко откъса от мои творби, насочени срещу Римска-
та църква, от които се отказвах, завърших по следния начин: „Ако ме попитате 
как е било възможно един човек не само да поддържа, но и да публикува подобни 
мнения по отношение на една общност, която е толкова древна, толкова широко 
разпространена и толкова плодотворна в следването на светците, бих отгово-
рил, че съм си казвал следното: „Не съм изказвал мое собствено мнение, а съм 
следвал почти пълното съгласие между най-светлите имена от собствената си 
Църква. Те винаги са употребявали възможно най-силните изрази срещу Римска-
та църква, дори и най-способните и учените сред тях. Искаше ми се да се по-
топя в тяхната система. Повтаряйки казаното от тях, се чувствах на сигурно 
място. Подобни възгледи са необходими за защитата на нашата позиция. Също 
така обаче се опасявам, че до голяма степен този начин на изразяване се дължи 
и на бурния ми характер, на надеждата да получа одобрението на хора, които 
уважавам, и на желанието да избегна обвиненията в пристрастност към Рим”.

Както тогава, така и досега тези думи продължават да бъдат цитирани срещу 
мен като доказателство, че когато съм бил в Англиканската църква, съм изказал 
срещу Римската църква мнения, в които не съм вярвал истински. 

Не разбирам как един безпристрастен човек може да прочете тези думи по та-
къв начин, а и на няколко пъти съм ги обяснявал писмено. Надявам се този път 
смисълът на това изказване да е станал по-ясен от изказаното в предходните 
страници на това изложение.

2. Другата стъпка, която предприех през 1843 г., беше оттеглянето ми от  
„Сейнт Мери”. Непосредствената, пряка и същинска причина за това беше упо-
ритата атака на епископите срещу 90-ия трактат6. Намекнах за тази атака в 
едно писмо, цитирано по-горе, адресирано до един от най-влиятелните сред тях. 
Поредицата от техни мнения ex cathedra, изказани в продължение на три години, 
включително и тежките обвинения към мен от моя собствен епископ, се доближа-

6 Трактатите са поредица от 90 богословски текста с различен обем, създадени между 1833 и 1841 г. от 
водещите членове на Оксфордското движение в Англиканската църква, в които се изразяват основните бо-
гословски позиции на движението. Последният, 90-и трактат, написан от Джон Хенри Нюман през 1841 г., е 
най-известният и най-противоречивият от тях. В него Нюман тълкува основополагащия доктринален документ 
в Англиканската църква (т.нар. 39 члена) в прокатолически дух. Б. пр. 
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ваха толкова много до осъждането на моя трактат и по този начин до отрича-
нето на една древна и католическа доктрина, с която се занимаваше този трак-
тат, колкото това беше възможно в Църквата на Англия. Опитах се да защитя 
Трактата от осъждане, като в годината на неговото публикуване през 1841 г. 
се оставих на разположение на върховните власти. Реакцията тогава започна да 
придобива чертите на цензура, израз на което беше посланието на моя епископ, 
в което се казваше, че Трактатът е „нежелателен”. С това си мислех, че въпро-
сът е приключил. Отказах да го спра и те отстъпиха по този въпрос. След като 
публикувах първата част от това мое изложение, открих писмото си до д-р Пюзи7 
от 24 март, когато въпросът все още не беше решен: „Колкото повече мисля, 
толкова по-малко съм склонен да се откажа от 90-и трактат, макар че, разбира 
се, ще го направя, ако епископът поиска това, но не мога да отрека, че бих приел 
подобно искане за крайно”. Сред бележките, които съм си водил по изпратените 
до този приятел писма през този и следващите дни, се казва и следното: „Първа-
та ми мисъл беше да се подчиня, без да кажа дори и дума; накрая наистина ще се 
подчиня; но с времето убеждението ми срещу това решение става все по-силно”. 
И накрая в послеслова на писмото: „Ако съм извършил нещо добро за Църквата, 
ще помоля епископа за една дребна награда – да не упорства да предприеме едно 
действие, от което съм убеден, че няма да последва нищо добро. И въпреки това 
ще се подчиня”. А после съм станал още по-непоколебим и съм написал: „Вече 
почти съм взел решението – ако епископът поиска от мен публично да се отрека 
от Трактата или продължи да упорства в тези свои обвинения, аз ще се откажа 
от него, но ще се оттегля от работата си. Съвестта не ми позволя да реагирам 
по друг начин. Може да покажете тези мои думи навсякъде, където пожелаете”. 

Всичките ми очаквания след това бяха задоволени през 1843 г. Затова и не е 
учудващо, че през май същата година, когато бяха изминали две от общо трите 
години, разказах за оттеглянето си от „Сейнт Мери” на същия приятел, с кого-
то се консултирах през 1840 г. Но този път отидох много по-далеч, споделих с 
него голямото си колебание по въпроса за църквите.

До януари 1842 г. бях направил достояние моите колебания само на тези трима 
мои приятели, които вече споменах. Пред двама от тях, близки мои приятели, 
споделих своите проблеми още през есента на 1839 г.; пред третия, също стар 
приятел, чието име вече споменах, споделих колебанията си по време на голя-
мото ми смущение по въпроса за Йерусалимската епископия8. През май 1843 г. 
направих колебанията си достояние и на още един приятел, от когото поисках 
съвет, доколкото той можеше да ми го даде. Да споделя колебанията си, без да 
поискам съвет, за мен би било равносилно на това да извърша престъпление. 
Истински неприятно ми беше да предавам на някого своите съмнения и угризе-
ния на съвестта, без да е необходимо. Силното ми предчувствие, че тези мои 
убеждения ще продължат да се развиват, не беше достатъчна причина да раз-

7 Едуард Бувъри Пюзи (1800 – 1882) – английски духовник, преподавател в Оксфорд, лидер на Оксфордското 
движение, чиито последователи след 1845 г. са наричани на негово име „пюзеити”. Б. пр. 
8 Йерусалимска епископия – съвместна епископска катедра, създадена в Йерусалим през 1841 г. от Църк-
вата на Англия и Евангелската църква на Прусия. Джон Хенри Нюман се противопоставя на идеята, тъй като 
вижда в нея допълнително отдалечаване на Църквата на Англия от Католическата църква. Б. пр. 
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крия състоянието си пред някой друг. Все още не бях уверен, че това мое пред-
чувствие ще доведе до решителна промяна. Чувствах се все едно стъпвам върху 
лед, който имах всички основания да смятам за здрав и по който бях виждал да 
минават мнозина преди мен, но в същото време един непознат, но авторитетен 
и искрен глас ме предупреждаваше, че този лед е много опасен, което ме караше 
да притихна, да стана особено бдителен, да се замисля върху моите тревоги, но 
същевременно бях убеден, че трябва да продължа напред, докато не се появят 
други основания, които да подсилят съмненията ми – в такова състояние се 
намирах, мисля, до края на 1842 г. А после неудовлетвореността ми се засили, 
макар и да не можех да определя точния момент, в който това се случи, за да 
успея да я потисна. Увереността, разбира се, е състояние, докато колебанията 
са процес, а аз все още бях далеч от увереността. Увереността е действие по 
рефлекс, тя означава да знаеш това, което знаеш. Мисля, че тази увереност ме 
споходи малко преди да встъпя в Католическата църква. Практичното и дълбоко 
съмнение също може да бъде състояние на съзнанието, но има ли някой, който да 
си го пожелае? Може ли някой да каже кога точно везните в баланса на мнения-
та започват да се накланят в едната посока, и кое от двете е по-вероятно да 
се превърне в позитивна увереност?

Докато през 1843 г. размишлявах над този въпрос и какво отношение има той 
към моето поведение, си дадох следния отговор на всичките си колебания: Пра-
ви това, което изискват от теб настоящите ти убеждения, и остави тези 
действия да говорят сами: говори чрез действия. Това и правих. Първият ми акт 
през тази година се случи през февруари. След тримесечен размисъл публикувах 
Отричането си от обвиненията, които бях изказал срещу Рим – не можеше да 
греша, като върша това, но в този момент не отидох по-далеч – не се отрекох 
от англиканското си верую. Вторият ми акт извърших през септември същата 
година – с голямо съжаление и след голямо колебание напуснах работата си. 
Вярно, преди да извърша това, се опитах да запазя Литълмор за себе си, макар 
той да трябваше да продължи да бъде част от „Сейнт Мери”. Бях създал църк-
вата, а след това и нещо като енорийски център, бях я превърнал в енория и я 
обичах, затова и през 1843 г. си мислех, че мога да запазя връзката с нея. Можех 
да приема да стана курат на друго място, но се надявах, че е възможно да се 
стигне до някакво споразумение, чрез което да запазя мястото си като курат 
в нея. Надявах се заради мен и с оглед на обстоятелствата да бъде направено 
изключение, но не получих отговор на своята молба. Сигурно молбата ми е била 
непрактична, но това развитие беше добро за мен. 

Когато извършвах тези две важни стъпки през годината, си казах: „Не е въз-
можно да бъркам, като ги правя; нека светът си мисли каквото иска за мен, след 
като види моите действия”. С времето тази мисъл напълно оправда очаквания-
та ми. Това, което извърших и което приемах за свой дълг, подсили подозренията 
към мен, без обаче да носех отговорност с някакво действие, което директно да 
е причинило това подозрение. След това, когато приятели ме питаха какво се 
случва, аз или не отричах, или изповядвах състоянието на своята съвест в зави-
симост от характера на тази кореспонденция. Когато ставаше дума за близки 
приятели, които при други обстоятелства трябваше да оставя в неведение, аз 
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имах възможност да разкрия пред тях своите мисли. 

Така достигаме до следващата важна точка от моите обяснения. Когато в Окс-
форд се борих за Англиканската църква, бях щастлив да привличам към нея нови 
обръщенци и никога нямах съмнения и не се отказах от този начин на мислене 
(ако мога така да го нарека) – да откривам ученици, като се обръщам към хо-
рата по определен начин; но на това се сложи край веднага след като започнах 
да чувствам неудобството от това да карам някого да заеме позиция в този 
спор. Когато се оттеглих от Движението, се отказах и от всякакви подобни 
действия – единствената ми задача тогава беше да се опитвам да успокоя хо-
рата и особено тези, които ни бяха последвали, които бяха неуверени в своите 
религиозни възгледи, но които бяха склонни към бързи заключения. Това продъл-
жи до края на 1843 г., но дори тогава, когато изцяло се обърнах към Рим, се 
отказах, доколкото това беше възможно, да въздействам по какъвто и да било 
начин на останалите. Моите собствени грижи си бяха мой проблем. Мога ли да 
бъда водач на другите в решаването на един толкова важен въпрос, след като 
самият аз имах нужда да бъда воден? Имам ли правото да им кажа дори и една 
дума в едната или другата посока? Имах ли право да ги обезпокоявам, след като 
самият аз бях толкова объркан, без да разполагам със средства, с които да им 
помогна да излязат от това объркване? А ако те и без това вече бяха объркани, 
как бих могъл да им посоча убежище, след като самият аз не бях сигурен, че съм 
го открил за себе си? Единствената ми отговорност беше да се придържам към 
собствения си случай и да запазя проблемите за себе си. Спомних си думите на 
Паскал: „Je mourrai seul”9. Съзнателно прогоних от мислите си всичките други 
мнения и реших да не казвам нищо на никого, ако не съм длъжен да го направя. 

Това обаче ми навлече големи неприятности. Във вестниците се говореше все 
повече за моите намерения, а аз не ги опровергавах; приятели и непознати започ-
наха да ми пишат с молба да им разреша да отговорят; а когато аз продължавах 
да упорствам да не казвам нищо, другите започваха да ме мислят за тайнствен, 
а това още повече засилваше предразсъдъците срещу мен. Още по-лоша беше 
ситуацията на искрени хора, които не познавах, които ме наблюдаваха внима-
телно и които искаха да мислят като мен и да вършат това, което върша аз, 
стига да можеха да разберат какво точно е то; моите действия ги объркваха все 
повече, защото те не знаеха какво ще последва, защото получаваха противоре-
чиви сведения за мен и това очакване ги караше да бъдат напрегнати, объркани 
и да чувстват надеждите си измамени, без да разбират, че аз самият бях също 
толкова объркан, колкото и те самите, но тъй като те бяха по-чувствителни 
натури от мен, всичко това ги караше да живеят в постоянно напрежение. Те 
също, подобно на останалите, ме намираха за тайнствен и необясним. Моля ги 
за извинение, тъй като съзнавам, че не съм се отнесъл добре с тях. Имаше една 
добродетелна и искрена дама, която по особено характерен начин описа както 
моето поведение, както тя го беше почувствала, така и своите чувства, предиз-
викани от това мое поведение. Тя разказа по един крайно изразителен начин за 
поклонниците, които си проправяли път през пустинята с големи трудности, кои-

9 Ще умра сам (фр.). Б. пр. 
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то им били познати, но същевременно били убедени, че се намират много близо до 
„царския път”, за да завърши: „Страховете и объркването ми нараснаха, когато 
видях как нашият скъп водач (същият, който пръв тръгна по този път и на чия-
то смелост и мъдрост всички ние се доверявахме) внезапно се спря и каза, че не 
може да продължи нататък. Той не поиска да скочи на пътя веднага, а седна тихо 
на възвишението, провеси краката си над този път, сякаш искаше да се опи та 
бавно да се спусне надолу”. Не ме учудва, че поведението ми е създало лошо впе-
чатление у тази дама, която никога не бях виждал. По различен начин и двамата 
бяхме подложени на изпитание. Не отричам, че както към нея, така и към други 
хора съм се отнесъл егоистично – но този егоизъм беше религиозен. Беше ми 
ясно какъв е собственият ми дълг. Здравите могат да лекуват останалите, но в 
моя случай това означаваше лекарят сам да излекува себе си. Първата ми грижа 
беше собствената ми душа, а ми се струваше абсурдно обръщането ми да бъде 
заедно с други хора. Исках сам да достигна до моя Господ, по мой собствен начин, 
или по-точно, по Неговия начин. Никога не съм искал, а и не съм си и помислял да 
взимам и други хора със себе си. Винаги ми е била неприятна мисълта да бъда 
водач на партия; дори и само заради собствената ми взискателност не можех да 
си представя нещата да бъдат извършени по различен начин, просто защото те 
трябваше да се извършат от самия мен, а недоверието в самия мен ме караше да 
бягам от всяка мисъл, че е възможно да оказвам влияние на други хора. Но нищо 
от това не можеше да бъде изречено публично. 

Не беше възможно задълго да остана в това състояние както заради собст-
вения си дълг, така и заради собствената си съвест. Основната ми трудност 
беше следната: след като веднъж съм бил заблуден, как мога да бъде сигурен, че 
този път съм прав? Колко години съм бил убеден в това, което сега отхвърлях? 
Как мога отново да бъда уверен в себе си? До 1840 г. се вслушвах във все по-сил-
ните съмнения в полза на Рим, сега се вслушвах във все по-слабите убеждения в 
полза на Англиканската църква. Да бъдеш уверен означава да си убеден в това, 
което знаеш, какво беше моето вътрешно доказателство, че след като стана 
католик, няма да се променя още веднъж? Продължавам и досега да се отнасям 
с разбиране към тези въпроси, макар и да бях сигурен, че ще дойде миг, в който 
тези съмнения ще ме напуснат. И все пак трябваше на тази неувереност по 
някакъв начин да се сложи край, трябваше да направя всичко по силите си, а след 
това да оставя решението да бъде взето от по-висшата власт. Така в края на 
1844 г. стигнах до решението да напиша Есе за развитието на доктрината и 
ако в края на неговото написване увереността ми в полза на Римската църква 
не беше отслабнала, трябваше да предприема нужното, за да бъда приет в ней-
ното лоно. 

По това време моето състояние вече беше всеобщо известно, а и аз не се опит-
вах да го крия.

Така се доближавам до момента на моето встъпване в Католическата църква. 

През юли епископът сметна за необходимо да оповести публично, че „привърже-
ниците на г-н Нюман са малцина. Този факт ще бъде доказан в близкото бъдеще. 
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Както е добре известно, той се готви за отделяне, а когато това се случи, ще 
стане ясно колко малко са тези, които са готови да го последват”. 

Започнах да пиша моето Есе за развитието на доктрината в началото на 1845 г. 
и до октомври се бях посветил изцяло на него. С напредването на работата 
проблемите ми започваха да се разрешават до такава степен, че престанах да 
говоря за „римокатолиците” и смело започнах да ги наричам „католици”. Преди 
да го завърша, вече бях взел решение да встъпя в Католическата църква, а ръко-
писът ми остана в състоянието, в което си беше тогава – недовършен. 

Един от моите приятели от Литълмор вече беше встъпил в Църквата, а това 
беше извършено от настоятеля на пасионистите в Астън, близо до Стоун, отец 
Доминик. В началото на октомври той пътуваше от Лондон за Белгия и докато 
аз се чудех какво да предприема, за да бъда приет в Църквата, приех предложе-
нието той да се спре в Литълмор, където този добър свещеник да извърши за 
мен същото великодушно дело, което беше направил и за моя приятел. 

На 8 октомври написах на няколко близки приятели следното писмо: 

„Литълмор, 8 октомври, 1845 г. Тази нощ очаквам отец Доминик, пасионист, кой-
то от младостта си е бил воден от ясни и прями мисли, които е изказвал първо 
в страните на север, а след това в Англия. След почти тридесет години очак-
ване той дойде тук не по своя воля. Но той няма нищо общо с моето обръщане. 
Запознах се с него миналата година, когато го видях за кратко на празника на 
св. Йоан Кръстител.

Той е обикновен, но свят човек, надарен с изключителна сила. Не е запознат с 
моето намерение, но аз смятам да поискам от него да бъда приет в лоното 
Христово. (...)

Тъй като не мога да напиша толкова много писма, се обръщам с това писмо 
към всички, които питат за мен. С най-голяма обич към Чарлз Мариот, който се 
интересуваше най-силно, и другите.

П.П. Писмото няма да бъде изпратено, преди всичко да е свършило. Разбира се, 
то не се нуждае от отговор”.

Малко след като бях приет в Църквата, предложих да ми бъде поверено някакво 
светско занятие. Написах това в отговор на щедрото поздравително писмо, 
изпратено ми от кардинал Актън. 

„25 ноември 1845 г. Надявам се, сте очаквали още преди да го изразя, голямото 
ми удовлетворение от писмото на Ваше Високопреосвещенство. Но това удов-
летворение е смекчено от убеждението, че някои обезпокоени доброжелатели, 
които гледат отдалеч, придават на моята стъпка по-голямо значение, откол-
кото тя заслужава. Разбира се, това е от огромна полза за мен, но често лич-
ностите и делата, които изглеждат велики от дистанция, не изглеждат така, 
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когато бъдат погледнати отблизо, и ако Ваше Високопреосвещенство ме позна-
ваше добре, щеше да знае, че съм човек, за когото, за добро или лошо, се говори 
много повече, отколкото заслужавам, както и че моите действия предизвикаха 
много по-големи очаквания, отколкото събитията биха оправдали.

Тъй като никога не съм си поставял за цел нищо друго, освен да се покорявам 
на собственото си чувство за справедливост и не по мое желание се превърнах 
във водач на партия, опасявам се, че колкото и искрено и всеотдайно да искам 
(според дълга си) да служа на Католическата църква, усилията ми ще разочаро-
ват очакванията както на моите приятели, така и на тези, които се молят за 
покоя на Йерусалим.

Ако мога да помоля Ваше Високопреосвещенство за една услуга, тя е, доколкото 
можете да успокоите тези очаквания. Ако беше в моята власт да сторя това, 
нямаше да спестя усилия да го направя! В момента не мога да погледна в бъде-
щето и макар да би било добре да можех да убедя и другите да извършат това, 
което направих аз, все пак ми се струва, че има още много неща, за които да 
помисля самият аз.”

Малко по-късно д-р Виземан, в чийто викариат попадаше Оксфорд, ме покани в 
Оскът, където заминах заедно с останалите, после той ме изпрати в Рим, а 
накрая ме назначи в Бирмингам. 

Тогава написах на един приятел следното:

„20 януари 1846 г. Може да си мислиш, че съм самотен. През последните дванадесет 
часа чувам само Obliviscere populum tuum et domum patris tui10. Вече съм наясно, че на-
пускаме Литълмор окончателно и усещането е все едно излизаме в открито море”. 

Напуснах Оксфорд завинаги в понеделник на 23 февруари 1846 г. В съботата и 
неделята преди това бях сам в къщата в Литълмор, както в първия и втория 
ден, когато заживях в нея. В неделя останах да спя у моя добър приятел г-н 
Джонсън. Много приятели дойдоха да ме видят за последен път – г-н Коупланд, 
г-н Чърч, г-н Бъкъл, г-н Патисън и г-н Луис. Д-р Пюзи също дойде да ме изпрати, 
а аз се обадих на д-р Огъл, един от най-старите ми приятели, който беше мой 
наставник, когато бях студент в първите курсове. Това стана, когато напуснах 
първия си колеж, „Тринити”, който ми беше толкова скъп и в който бяха работили 
толкова много хора, които са се отнасяли добре с мен през живота ми още от 
времето, в което бях момче. „Тринити” винаги е бил добър с мен. 

Заминах сутринта на 23 февруари. Оттогава никога не съм виждал Оксфорд, ако 
изключим неговите кули, видени от железопътната линия. 

Превод от английски: Момчил Методиев

10 Забрави твоя народ и дома на баща си. Пс. 44:11. Б. пр.
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Калин	Михайлов

кратки	есета	За	раЗмисъл	и	

молитВа

Стремеж	към	вечност

… и вложил вечността в сърцето им… (Екл. 3:11)

Всичко идва от стремежа към вечност, който е вложен в човешкото сърце – 
искаме да останем някъде, да бъдем значими за някого, в някоя област, в нечия 
памет. Да ни помнят и да ни тачат – това определя много от нашите постъпки 
и от мотивите за тях. Да ни знаят поне малцина за малко по-дълго време и да 
сме важни за тях. Да не изчезнем безследно, все едно че никога не сме били тук. 

Идва време всяко поколение да осъзнае на свой ред отново и отново тази жи-
тейска истина. Време всеки човек да я осъзнае за себе си. Или да не я осъзнае, 
но да бъде движен от нея... 

И ето ни: запъхтени от бързане по пътеките на живота, пишем трудове, кате-
рим административни стълби, опитваме се да бъдем „велики” в една или друга 
област, да надминем другите. Защото обикновените не ги помнят, но великите 
ги помнят. Поне за едно или две поколения. Поне за известно време в някоя и 
друга учебна програма. Може да не е в целия свят, а в една страна, но и това е 
повече от нищо. Може да е в един град, в един университет, в едно предприятие, 
в една гилдия, в един род. Най-страшното е да съм никой, анонимен, нула. Обре-
чен, преди да съм изчезнал, отписан, преди да съм вписан някъде... 
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Ако това е цялата перспектива на живота ни, в един момент ще се примирим. Ще 
си кажем, че е твърде късно да станем александърмакедоновци в някоя област на 
човешките завоевания: няма да открием формула или звезда, която да носи името 
ни; няма да получим Нобелова награда за особен принос в науката или изкуството; 
няма да удостоим потомците с благодеяния, за които да ни бъдат вечно признател-
ни. Ще се примирим и ще се огорчим. Ще започнем да търсим виновниците за това 
плачевно състояние на нещата и ще ги открием. И е много вероятно да си отидем 
от този свят огорчени на нашите ближни: нали ако не бяхме жертвали сили, време 
и нерви за някои неблагодарници, ако бяхме проявявали повече здравословен егоизъм 
и по-малко отзивчивост или мекушавост, тогава със сигурност ситуацията ни 
щеше да е друга. Бихме били там, където сърцата ни винаги са копнели да бъдем: 
осъществени хора, успели и признати, доволни от себе си и от живота. Постигнали 
предела на възможната за нас като човешки същества „вечност”. 

Но ако житейският ни хоризонт се простира и отвъд така очертаната перс-
пектива, ако включва не само видимото, а и невидимото, ако освен човешките 
мерки имаме предвид и мерките на нашия Създател, тогава колко по-различно 
изглежда всичко и колко изкривени започват да ни се струват много от легитим-
ните сами по себе си мотиви! Как се променя мярата ни за успех и реализация! 

Да останем някъде и да бъдем значими – добре, но къде точно все пак и значими 
спрямо какви нравствени критерии? 

Да ни помнят и тачат – няма лошо, но на каква цена?

Да не изчезнем безследно от този свят – хубаво, но ако се наложи да унищожим 
всички и всичко около нас, за да го постигнем?

Колко трагедии биха били спестени, ако всяко ново поколение и всеки човек по-
отделно можеше да осъзнае, че един Бог е вечно жив, без начало и без край, и че 
стремежът към вечност в сърцата ни отразява нашето загубено преди хилядо-
летия богоподобие! Искаме да се върнем там, където ни е отредено да бъдем, 
но не по благодатния път на вярата, покаянието и обновлението, а по друг път: 
на самодостатъчността, своеволието и себевъздигането. Надяваме се, че тези 
три „добродетели“ ще ни доведат до максимална себереализация и удовлетво-
рение, но всъщност задоволяваме единствено променливите желания и капризи 
на вехтия човек у нас. А той никога, да, никога няма да е удовлетворен за дълго 
от каквото и да било: от името ни в учебниците, енциклопедиите и уикипедии-
те, от наградите и признанията ни, от тиражите и титлите, от „овациите“ 
на признателното потомство. Вехтият човек у нас е алчен и ненаситен като 
самия ад: колкото повече поглъща, толкова повече иска и никога не благодари 
за полученото, защото то му се полага по право. Той не познава милостта и е 
чужд на състраданието, не може да разбере нито любовта, нито смирението. 

Как тогава би могъл да проумее и да постигне ВЕЧНОСТТА? 

8 декември 2012 г.
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Тайната	на	неповторимостта	

Злото винаги е еднообразно, повтарящо се и затова, в крайна сметка, скучно. 

Доброто, колкото и пъти да го преживяваме, е неповторимо и уникално и затова 
няма как да ни омръзне.

Достатъчно е да помислим за добрите, за истинските преживявания, които все-
ки познава – случвали ли са се някога по един и същи начин? Не е ли хубавината 
им до голяма степен тъкмо в това – че са неповторими? И тук нямам предвид 
само „историческите моменти“ в биографиите ни: когато ни връчват диплома-
та за висше образование; когато казваме „Да“ пред олтара; когато държим за 
пръв път в ръце сина или дъщерята, внука или внучката... Имам предвид всички 
мигове на съкровено общуване с другия, с природата и Всевишния, които ни от-
криват загадката да бъдеш човек. Тази загадка е свързана с тайната на непов-
торимостта и непредвидимостта, а тя е в ръцете на нашия Създател. Когато 
Той „пресече“ пространството и времето в живота ни, тогава се раждат онези 
моменти, онези отрязъци от пътя ни на земята, които като че ли пулсират от 
живот; за които си спомняме, че сме живели особено интензивно, наситено. 
Който се е опитвал да ги повтори изкуствено, да направи „римейк“ на подобни 
моменти, скоро се е убеждавал, че не става: нещо не се получава, вече не е съ-
щото. Неповторимостта не идва от нашите усилия да я постигнем (макар че 
определена подготовка винаги е от полза), нито от местата, на които отиваме 
(колкото и да са прекрасни сами по себе си), нито дори от хората, с които сме 
(без ни най-малко да подценявам тяхната важност). Тя е комбинация от твърде 
много фактори, които просто не е по силите ни да наредим и „сплетем“ така, 
както те в крайна сметка и по чуден начин се оказват сплетени. 

Дори и да подозира понякога, че някъде съществува тайна на неповторимостта 
и непредвидимостта, светът не може да излезе от затворения кръг на пов-
торението, в който се върти. Защо? Защото отказва да нарече греха зло. За 
него той е просто лош навик, биологична потребност, нужда от разтоварване 
в тъжния делник – не повече. Светът държи на самозаблудата, защото инак би 
трябвало да признае, че: Бог е цветен – ние Го правим сив; животът е интере-
сен – ние го пълним с досада, недоволство и злоба; свободата ни е подръка – ние 
предпочитаме да я отхвърлим в името на влечения и идеи, които ни създават 
имидж на разкрепостени, свободомислещи хора.

Докато е така, грехът ще има власт, ще притежава сила да наранява и осака-
тява душите ни. Да ги държи в своето еднообразно, повтарящо се до безкрай и 
скучно като „Работническо дело“ робство. Да ги убива.  

30 април – 24 август 2013 г. 
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Защо	се	труди	Бог?

Защо се труди Бог? Изглежда, че главно защото Му харесва да вижда резултата 
от Своя труд. „И видя Бог, че това е добро” – четем след всеки творчески акт 
на Създателя в книга Битие на Свещеното писание. Трудът на Бога е насочен 
към създаването на добри неща, на твърде добри неща (ср. Бит. 1:31). Ето защо 
толкова се удивява псалмопевецът пред картината на Божието творение. Нап-
ример в Псалм 139:14: Дивни са Твоите дела и душата ми напълно съзнава това. 
Когато Бог се е трудил, Той вече е имал пред очи чудните облаци в 3 D формат, 
на които можеш да се възхитиш от прозорчето на самолета. А какво да кажем 
за океанските вълни, върху които се плъзга грациозно изкусен сърфист? Ами за 
звездите, обсипали небето нощем, когато сме избягали за малко някъде от град-
ския смог? 3начи Бог не се труди заради самото трудене („залудо работи, залудо 
не стой”), не „запълва” с нещо времето Си, т.е. вечността Си, нито се труди, 
защото иначе не би бил Бог. Неговото битие не се извежда и не зависи от това 
труди ли се Той или не. Сега обаче става дума за друго – за това, че Бог се е 
радвал да „вижда” онова, което е било пред погледа Му още преди да е приело 
определен образ. Както се радва вътрешно всеки творец, когато творението 
му се зачева у него. И творческата радост със сигурност не Го е напускала през 
цялото време на сътворяването... 

Може ли и нашият труд да е поне мъничко подобен на Божия? Да е радостен, а 
не само тежък, неприятен, отегчителен? Да, ако държим пред очи онова, кое-
то бихме искали да бъде негов резултат: „картината” на подреденото бюро, 
оправената къща, разчистения компютър, измития прозорец, завършеното сти-
хотворение, изречената молитва, нарисуваната картина, чудесния сладкиш за 
скъп гост, отдавна отлаганата поздравителна картичка... да изброявам ли още? 
Всичко добро и дори твърде добро, над което сме се потрудили, може да носи ра-
дост – на нас или на някой друг. Затова да не се съсредоточаваме върху усилия-
та, трудностите и пречките, които понякога ни изглеждат огромни, преди да се 
захванем с добрите неща, просто да почнем да ги правим. И нашият Създател 
ще ни даде сила да ги направим, защото от Него изхожда и Него прославя всяко 
добро дело, което се върши на земята.

2 септември 2013 г.

Какво	си	пожелахме?	

Когато младият Соломон се възцарява на израилския престол, той моли Бога да 
му подари мъдрост, за да управлява този народ многоброен (2 Парал. 1:9), който 
Господ му поверява. Бог не само му дава мъдрост на управник, но го обдарява и с 
несметни богатства, разширява пределите на царството му и укрепва властта 
му. И всичко това – заради правилната мотивация в молитвата на младия Со-
ломон (за стария няма да говорим сега). Ето какви са Божиите думи към него: 
[…] задето си имал това на сърце и не поиска богатство, имот и слава, нито 
душите на твоите неприятели, нито пък поиска много дни, а си поиска мъдрост 
и разум, за да управляваш Моя народ, над който те поставих за цар, – мъдрост 
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и разум ти се дава, а богатство, имот и слава ще ти дам такива, каквито у 
царете преди тебе не е имало, нито ще има след тебе (2 Парал. 1:11-12). 

Ние, християните, би трябвало да притежаваме повече мъдрост от Соломоно-
вата, защото Спасителят, в Когото вярваме, казва за Себе Си, че тук, т.е. в 
Него, има повече от Соломона (Мат. 12:42). Но какво подозирам, че си пожелаха 
повечето от нас, заедно с целия ни народ – без разлика на „възраст, класа, пол, 
занятье” – в началото на прехода ни към демокрация? Пожелахме си богатство 
и просперитет – за тях закопняха сърцата ни. Да бъдем в „клуба на богатите, 
на проспериращите”, както изговаряха желанието ни политиците и политоло-
зите. Е, приеха ни в този въжделен клуб. Станахме ли богати и проспериращи? 
Станахме ли по-щастливи, по-радостни? Въпросите са реторични и затова пре-
минавам нататък. 

Струва ми се, че нещо не е било в ред в нашите сърца, за да бъдем така горчиво 
разочаровани. За да вкусваме често тъга от пепел, на границата на отчаяние-
то. За да стигнем до усещането, че се движим в духовна и социална пустиня 
със съвсем редки оазиси. Би било лесно да се оправдаем, че само „някой друг” ни 
е виновен, че друг е пожелал вместо нас това, което виждаме, че го е планирал 
и организирал без каквото и да е наше участие. Този друг сигурно съществува, 
но по-здравословно, по-редно и по-християнско е да се запитаме първо: в какво 
сбъркахме тогава НИЕ? И имахме ли друг избор? 

Пред Соломон няма избор дали да управлява или не, но има избор какво да поже-
лае и той пожелава онова, което е угодно на Бога. С това „спечелва” сърцето 
Му и благоволението Му. И ето че почти мога да си представя какво ни „казва” 
индиректно същият Бог днес чрез действителността около нас, срещу която 
сърцата ни с право негодуват: „Задето не си пожелахте най-напред мъдрост, 
която иде отгоре, от небето, и просветява всеки човек, а си пожелахте земни 
богатства, ще живеете в бедност и ще бълнувате все за просперитета на 
богатите; задето не поискахте преди всичко друго над вас да изгрее Слънцето 
на правдата (Мал. 4:2), което да разпръсне мрака от илюзии, лъжи и бунт срещу 
Мен, а се задоволихте с полуистини и компромиси, ще ви управляват мафиоти и 
демагози; задето не Ме помолихте най-вече за разум, за да различавате добро и 
зло, а сметнахте, че сте си достатъчно разумни, ще ви мамят безумни „спаси-
тели”, на чиито въдици винаги ще се хващате”. 

Накрая се пита: ако не сме пожелали тогава истински доброто, задължително ли 
е да постъпим по традиционния вече български начин, т.е. да продължаваме да 
не го правим на инат и до дупка? Какво пречи точно днес да го пожелаем? Все 
още не изглежда да е фатално късно. Утре може и да е. 

14 септември 2013 г. 
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Новото издание на фондация „Комунитас“ е посветено на въпро-
сите на биоетиката. Сборникът Биоетика няма претенции за 
изчерпателност по въпросите на православната биоетика и де-
онтология. Той предоставя единствено многообразие на застъ-
пената тематика. В него са публикувани три официални позиции 
на Еладската православна църква по въпросите на асистирана-
та репродукция, евтаназията и транс плантациите, освен това 
са включени информационни бюлети ни, издавани по различни по-
води от ЕПЦ, както и материали, писани от Негово Високопре-
освещенство митрополит Нико лай Месогейски и Лавреотикий-
ски за кремацията на почина лите и клонирането, както и слова 
на бившия архиепископ на Атина и цяла Гърция Христодул.
Предлагаме на нашите читатели откъс от беседа на архиепис-
коп Христодул, посветена на дълбинната промяна в модерната 
медицина и в мисията на съвременния лекар.

Архиепископ	Христодул	

комерсиалната	медицина		

(Беседа	към	лекарското	

съслоВие)
1

 

Комерсиалната	медицина	в	етичен	и	духовен	аспект		
Терапия	без	любов	

I. Въведение 

Медицината се развива неудържимо, може би по-неу държимо и на повече фрон-
тове от която и да било друга на ука. В началото започна като отговор на 
необходимостта от ограничаване господството на физиологичната слабост и 
от чайващата неизбежност на биологичната смърт. Тази наука мобилизира в 
служба на себе си най-висшите чувства на чо вешката душа – солидарността, 
състраданието и саможертва та. И пристъпи към още по-големи борби – придо-
биване на познание, преодоляване на болката, на егоизма и на природата. Свърза 
хората помежду им с неразривни връзки в мигове на изключителни изпитания и 
случаи на непреодолима крехкост и слабост. 

В началото лекарят е имал хуманитарна мисия, постепен но се е развил в учен, впо-

1 Словото е произнесено на 19.10.1998 г. в зала „Македония” на хотел Divani Caravel в Атина на съоргани-
зираното от Архиепископията на Атина, Общогръцкото лекар ско дружество и Атинското лекарско дружество 
събрание в памет на светия преславен евангелист Лука – лекаря. Б. пр.
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следствие е станал професионалист и в наши дни за пръв път се явява в образа 
и с чертите на биз несмен. Трансформацията на медицината от мисия в наука и 
професия е била просто промяна на формата , а също така и на нейните характе-
ристики. Преобразяването  обаче в бизнес не е поредната промяна на формата, а 
едно за пръв път сре щано изменение на самата  същност, една коренна промяна. 
Днешната медицина изцяло се отдалечава от интереса си към здравето, болните, 
лекарите, болестите и още повече от хуманността на солидарността. Нейният 
съвременен език преминава по-лесно и по-често през термини като доставчици, 
продукти, потребители, печалби и инвестиции, контракти и служби. 

Медицината в наши дни е станала един бизнес в най-тес ния смисъл на думата, 
клиничен бизнес с търговска ориента ция, чиято същност е пазарният дял и пе-
чалбата. В действи телност, в последните години всяка болница в САЩ, както и 
най-големите и модерни в Гърция са инвестирали значител на част от времето, 
действията и доходите си в изследването, изработването и прилагането на 
нови стратегии, формирани така, че от една страна, да намаляват разходите, а 
от друга, да увеличават броя на болните. Това води до нова тенденция в иконо-
мически контролираната медицина, съобразно която в този нов пазар болниците 
целят да се отърсят от медицинско то обслужване на бедните, като в същото 
време се стремят да навлязат в печеливши бизнеси. 

Бракът на икономиката със здравеопазването поражда непостижимо досега 
развитие на медицинските технологии, вече позволяващи на носителите на 
здравната помощ да лока лизират непознати страдания и да лекуват доскоро 
нелечими болести, било със скъпоструващи апаратури и методи, било с обез-
боляваща процедура или само с едно хапче, или с лазерен лъч, или с генетично 
модифициран терапевтичен препарат. Интервенцията на лекаря в тази те-
рапия често е чисто техни ческа, нещо, което ни кара лесно да забравяме, че 
медицината е преди всичко прегръщане на човека в неговата болка и сла бост 
и проява на отношение. Отношение между човешки лица, чието осмисляне за-
виси от личния ни подход и широкото об ществено разбиране какво означава 
да бъдеш човек и каква е целта и смисълът на човешкия живот. И прегръщане 
на бол ката от любовта, на нашата слабост – от Бога, чието преживя ване се 
основава на вярата и разбирането Кой е Бог и какво е предопределението и 
смисълът на човешката душа. 

Кои са отрицателните последици от комерсиализирането на медицината вър-
ху вида и качеството на здравната помощ, която даваме на болните? Нима 
най-накрая изградихме меди цината на големите печалби за малък кръг лица, на 
ограниче ните човешки отношения и на нищожните ценности. Колко за дължени 
от правилата или принудени от системата сме, за да се прилепим към начина 
на мислене на чисто професионалните интереси и да изоставим всяко разбиране 
за нравствени добродетели, често изискващо безкористност и себеотрицание? 
Нима без да го разберем, стигнахме дотам да виждаме болните и здравето 
като обекти на търговска размяна, които купуваме, договаряме и за които се 
заплитаме в икономическа конкурен ция? Нима патологично сме се свили в тес-
ните нужди, каквото е биологичното ни здраве, и целим само да лекуваме по 
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чисто механичен начин тялото ни, зачерквайки така хоризонтите на душата и 
на ценностите, и паралелно с това забравяйки, че са мата природа на болестта 
изисква грижа, базирана на душев ното ни измерение и съчувствие. 

II. Човешкото измерение на традиционната медицина 

Предоставянето на медицинска помощ, каквато я позна ваме днес, има своите 
исторически корени в богословието – т.е. във връзката на човека с Бога, във фи-
лософията – във връзката на човека с истината, в етиката на добродетелите 
и на духовни те ценности, в научното познание и технологията. 

В античното идолопоклонническо разбиране болестта се е считала за нападе-
ние на зъл дух в тялото или наказание за някакъв грях. Но в християнското схва-
щане за живота и за чо века болестта се разглежда като душевъзпитание, т.е. 
причина за развитие на добродетели от страна на болните – търпение, издръж-
ливост, зависимост от Бога, признателност, оценяване на благото на здравето, 
смирение и т.н., а също така като въз можност за пречистване и упражняване на 
делото на любовта от страна на ближните – хуманизъм, състрадание, служение, 
саможертва, обществена подкрепа и внимание и т.н. 

Според Хипократовото разбиране лекарят упражнява ме дицината в една струк-
тура на логиката, но и на етиката и следо вателно лечението става професия 
логична, чиито корени обаче са в състраданието и симпатията към болните.2 
Четирите пър воначални принципа на медицинската етика (да си полезен, да 
не вредиш, независимост и справедливост) постепенно придо били богословски 
характер и довели до вътрешни добродетели като човеколюбие, милосърдие, дъл-
готърпение, толерантност и т.н., центърът на които била добродетелта на 
любовта.3 С чо веколюбието като регулиращ принцип терапевтичната помощ 
за болните се е въздигнала до акт на състрадание и доброта, а професията на 
лекаря се е преобразила в призвание, служение и принос. Животът на болните 
години наред се е приемал като дар Божий, над когото нито болният, нито лека-
рят имали абсо лютна власт. Всички болни оценявали вниманието и грижата на 
лекаря, независимо от характера им, природата на болестта, икономическото 
им състояние, отговорността им към пробле ма или обществения им произход. 
Отношението лекар – паци енти било отношение, в което лекарят обещавал 
последовател ност и подкрепа и се посвещавал на нуждите и личността на паци-
ентите. Етичното задължение да се оказва помощ следва от изключителност-
та и вътрешната стойност на всеки човешки живот и от свързващата сила на 
етичните задължения, които произлизат от божествената заповед.4 

III. Технологично–икономическата медицина 

2 Виж: Hippocrates, „Ancient Medicine” (Trans. W.H.S, Jones; Loeb Classical Library), Cambridge: Harvard University 
Press, 1972. Б. а. 
3 Виж: Pellegrino, E.D., and Thomasma, D.C. „The Christian Virtues in Medical Practice”, Washington, DC: 
Georgetown University Press, 1996. Б. а.  
4 Crosby, J. F. „The Encounter of God and Man in Moral Obligation”, New Scholasticiam 60:317, 1986. Б. а.
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Но времената се промениха. Медицинското познание взривообразно нарасна. На-
предъкът в други дялове на наука та като физиката, химията, биологията намери 
чудесно поле на приложение в неговия обект и пространство. Тези науки отво-
риха пътя на технологията, а тя на свой ред започна да на влиза дори в най-не-
пристъпните дълбини на човешкото тяло и постепенно да господства над целия 
спектър на медицинските изследвания и клиничната практика. 

Навлизането на технологията в медицината донесе със себе си не само впечат-
ляващо технопознание, но вървеше ръка за ръка и с икономиката, която промени 
медицинската етика в много по-голяма степен, отколкото технологията по влия 
на медицинската практика. Днес медицината изпадна в трудното положение да 
бъде повече бизнес, отколкото наука, повече проектиране и планиране, отколко-
то познание и от критие. В нейния фундамент изпъква най-вече целенасоченото 
търсене на икономическа печалба, а не постигането на здраве и още повече 
нуждата от човешки отношения. 

Здравето стана интензивна икономика. В него навлязоха парите и сложните отно-
шения. Галопиращото развитие непря ко се свързва с трудното своевременно диаг-
ностициране и със скъпоструващото оборудване. Медицината на наблюдението, на 
допира, на пиезометъра и на стетоскопа предаде своето мяс то на компютърния 
томограф и ядрено-магнитния резонанс. Здравето и животът ни вече се преценя-
ват по чисто икономи чески и юридически критерии. Вече не може по друг начин. 

Разходите за здравеопазване през последните две десе тилетия се увеличават 
със стойности, по-високи от тези на инфлацията. Ако темповете на това на-
растване се запазят, то според видния икономист от университета Принстън, 
САЩ, Уве Райнхард след около 80 години разходите за здравеопаз ване ще приб-
лижат брутния национален продукт.5 При това положение всеки би очаквал напре-
дъкът на науката да намали боледуването и следователно да ограничи разходите 
за лечение. 

Напротив, този прогрес е изключителният виновник за комерсиализирането 
на здравеопазването. И ето защо: по принцип напредъкът ни донесе медицин-
ска технология, коя то изпълнява посредническа функция и изисква висококва-
лифицирано лице, на което естествено се заплащат и високи суми. Високата 
технология означава също и скъпи материали, дългогодишни изследвания, скъпи 
уреди, скъпоструващо под държане, огромен разход. Например един гама нож е 
чудесен апарат, който концентрира малки снопове кобалтово лъчение с удиви-
телна точност върху тумори на мозъка, но струва повече от 3 милиона долара6, 
един позитронно-eмисионен томограф струва почти 2 милиона долара и т.н.7 

5 Виж: Priester, R., „Distributing Limited Health Care Resources, Center for Biomedical Ethics”, University of 
Minnesota, 1991. Б. а.
6 Виж: Ramo, Joshua C., „Technology: Doc in a Box”, TIME Magazine, Fall 1996. Special Issue. The Frontiers of 
Medicine, p. 56. Б. а.
7 Виж: Blume, SS. 1992. Insight and Industry: On the Dynamics of Technological Change in Medicine, MIT Press, 
Cambridge, MA, p. 1. Б. а.
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Една втора причина, увеличаваща стойността на лечение то, е нарастването 
на застаряващото население, което ограни чава ражданията, от една страна, и 
увеличава средната продъл жителност на живота, от друга. Средната възраст 
в САЩ за ця лото население през 1990 г. е била 32,8 години и се прогнозира през 
2010 г. да достигне 38,4 години, а през 2030 г. – 40,8 години. Това означава, че 
количеството на гражданите над 65-годишна възраст от 12,5% ще стигне до 
21,2%.8 Тези 12,5% са отговорни за 33% от разходите за медицински грижи. 

Но прогресът на медицинската наука предизвика и про центно увеличаване на 
хроничните заболявания и нелечимите недъзи, чиито разходи за медицински гри-
жи са изключително високи.9 Това, от една страна, а от друга – лекотата, с 
която при бягваме до лекарствата и лекарите, е третият основен фактор, от-
говорен за неконтролируемо високите разходи за медицина в наши дни. 

И така – прескъпи уреди, огромни заплати, недостъпни болници, всички съмни-
телни страни на високата технология често пренасят проблемите на здраве-
опазването от плоскостта на възможната терапия в тази на икономическата 
възможност и продължителност. Колко ще остане някой в отделението, дали 
ще се даде някой орган на един или друг болен, дали ня кой ще бъде подложен на 
една или друга скъпоструваща тера пия или интервенция, вече престана да бъде 
чисто медицински въпрос, а преобладаващо икономически. Технологията струва 
скъпо, а също и медицината. Получава я този, който има и пла ща… И днес гово-
рим за превръщането на здравните заведения във фирми за „индустриализация” 
и „комерсиализация” на здравеопазването.10 

IV. Комерсиализираното здравеопазване – „Бизнес медицина” 

Нашето здраве се изплъзна от ръцете на личния ни ле кар и контролът върху него 
напусна лечебниците, диагнос тичните и терапевтичните отделения, болниците 
и правител ствените служби, за да премине в ръцете на застрахователните 
компании, приличащи на огромни машини, които гълтат болни и бълват пари, 
поглъщат здраве и произвеждат интереси, заместват човешките чувства и 
отношения с контракти, дого вори и потребителско мислене. 

Системата на здравеопазване има нищожен интерес от здравето, а дейността 
e лишена от всякаква идея за система тичност, понеже вече дори и икономически 
е излязла извън всякакъв контрол.11 

Често се чуват гласове за създаване на една нова систе ма на здравеопазване 

8 Виж: U. S. Bureau of the Census, „Projections of the Population of the United States, by Age, Sex, and Race: 1983 
to 2080”, Current Population Reports, series p. 25 (May 1984). Б. а.
9 Виж: Jennings, B, D., Caplan, A. L., „Ethical Challenges of Chronic Illness”, Hastings Center Report 1998; 18 (1): 
Supplement. Б. а.
10  Виж: Архимандрит Николай Хадзиниколау, „Технологичен геном! Медицинската промяна. Човешкият ем-
брион”, Беседа при откриването на Петия общогръцки конгрес по ангиология – ангиохирургия, Атина, 23 яну-
ари 1998 г. Б. а.
11 Виж: Perlin, T., „Clinical Medical Ethics”, p. 295. Little Brown and Company, 1992. Б. р.



120

Нови книги

и медицинска помощ, по-рационал на и справедлива, по-личностна и човешка, по-
достъпна и контролирана. 

Първият признак на комерсиализираната медицина е стремежът за усвояване 
на непонятно големи финансови сред ства. Разходите, направени за медицина и 
здраве в САЩ през последните десетилетия, са се удвоили като процент от 
брут ния вътрешен продукт. През 1991 г. са били 12%, а през 2000 г. се прогно-
зира да достигнат 15%.12 Около 1 трилион долара се харчат годишно за здраве. 
В Гърция съответният процент през 1989 г. бе около 5,1%13. 

Medicare осъществяват програма за медицински грижи за лица над 65 години, 
която струва годишно на американското правителство 105 милиарда долара14. 
Също така от 19 до 24% от общите разходи за здравеопазване отиват по 
административ ни и управленски пера, които при всички случаи биха могли да 
се ограничат. Оценява се, че повече от 30 милиарда долара се пилеят само в 
безполезни и ненужни диагностични изследва ния. Но огромни финансови пера се 
харчат и за скъпоструващи интервенции, които понякога се извършват излишно. 
Една от всеки 7 сърдечни операции by-pass би могла да бъде избегната, защото 
се извършва по грешен критерий и следователно без съществен резултат15. От 
друга страна, самите лекари се оправ дават, че са задължени да упражняват 
схоластично медицината поради страх, налаган от строгото законодателство 
при случа ите на лекарска грешка или неуспех. 

Системата обаче е несправедлива и безчовечна. Компа ниите, в своите усилия 
да увеличат печалбите си и да избяг ват неосигурените болни, увеличиха со-
циалните, етичните, а и икономическите проблеми. Употребата на високите 
техноло гии е прекомерна за осигурените, но много спорадична и не достатъчна 
за бедните16. 

Въвеждането на икономическите параметри промени съществено ролята и по-
зицията на лекаря. Понятно от само себе си е, че в индустриализацията всеки 
бизнес цели да запази производствената цена на по-ниски нива, като замества, 
когато това е възможно, работниците с технология или увеличавайки степента 
на разпределение и специализация на работата. Така например, въпреки че през 
1991 г. в САЩ е имало 20 000 пара медици, през 1997 г. техният брой достигнал 
29 000, а процен тът на дипломираните от съответните училища се увеличил 
с 83,2% в сравнение с 1991 г.17 Нарасналият брой спестява усилията, времето 

12 Op. cit., с. 296. Б. а.
13 Виж: Health Care Expenditures and Other Data: An International; Compendium from the Organization for 
Economic Cooperation and Development. Health Care Financing Review 1989. (Ann. Supp): p. 111-195. Б. а.
14 Виж: Perlin, T., op. cit., p. 296. Б. а.
15 Виж: Winslow, C. M., Kosecoff, J. B., et al. The Appropriateness of performing Coronary Artery Bypass Surgery. 
JAMA 1988; 260 (4): 505-509. Б. а.
16 Виж: Relman, Arnold, S.: Shattuck Lecture – The Health Care Industry: Where is it Taking us? Special Article, The 
New England Journal of Medicine, Sept. 19, 1991, Vol. 325, № 12, p. 854-859. Б. а.
17  Виж: American Academy of Physician Assistants, Statistics and Trends, 1991-1996, Alexandria, VA: American 
Academy of Physician Assistants, 1997. Б. а.
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и средствата на лекарите, води до една промяна на ролята на лекарите от 
тази на чисто кли ничния специалист. Лекарите използват все по-малко време за 
обикновените случаи и клинично се занимават само с тежките състояния, които 
останалите медицински помощници прид вижват по веригата към тях. 

Съгласно статистиките през 1997 г. 47% от лекарите виж дали себе си в ролята 
на ръководители, а 42% от тях – на кли нични специалисти, докато през 1992 г. 
съответните проценти били едва 13% срещу 80%.18 

Засилващото се изнасяне на диагностични и терапевтични методи извън болни-
ците и контролът на разходите, налаган от застрахователните компании, нама-
ли способността на болни ците да маневрират в конкретната действителност. 
Не на по следно място, и недостигът на легла е дългогодишен проблем. Това са 
факторите, повлияли изцяло на икономическото благо денствие на неработещи-
те с печалба благотворителни болни ци. Хуманизмът и общественият принос 
като принципи, които основно запазват стойността на медицинската помощ в 
такива болници относително ниска, са крайно накърнени. Поради това в тези 
болници нуждата от оцеляване е създала климат на усиле но търсене на приходи 
и по този начин дори и благотворителни те болници вече се тласкат в посоката 
на индустриализацията. 

Години наред печелившите болници в САЩ са били 13% от общия брой болници в 
страната. Напоследък обаче това ко личество е нараснало драстично и през 90-
те години е три кратно по-голямо.19 Така около половината болници във Фло рида, 
повече от една трета в Тенеси и почти една трета в Невада вече работят на 
печалба.20 

Печелившите болници работят за инвеститорите и се уп равляват от бизнес-
мени, които същевременно са и акционери в тях, докато благотворителните ра-
ботят за болните и общностите и се управляват от лекарите и управителния 
съвет, като никой от участващите в тези органи не е акционер в здравното 
заведение. 

Тази промяна на ролята на лекаря и на болницата накрая доведе до промяна 
на самата медицина, процедурата по чието трансформиране явно ще отнеме 
много време. На лекарите ос тава да си върнат контрола над здравеопазването. 
Сега вече не чрез клиничното им лидерство, а с подпомагане на икономи ческите 
им способности и технологичната им информираност. 

Историческото преобразуване, наложено от индустри ализацията на здравеопаз-
ването, се допълва и от факта, че и клиниките вече се подчиняват на контро-

18 Виж: Johnson, D. E., „The New Physician Executives: Leadership for the Future. Health Care Strategic 
Management”, 1997; 15:11. Б. а.
19 Виж: Dutton, D. B. 1998, „Worse than the Disease: Pitfalls of Medical Progress”, Cambridge University Press, p. 
18-20. Б. а.
20 Виж: Brown, Montague, „Commentary: The commercialization of America`s voluntary health care system, 
Health Care Manage Review”, 1996. Б. а. 
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ла на застраховател ните организации без същевременно да лекуват икономи-
ческите, гражданските, обществените и етичните проблеми, които създават. 
Новите форми на управление, реформираните системи за изплащане на смет-
ките и спорадичните усилия за автоматизация предизвикват безпокойство и 
възражения.21 

Всички тези промени всъщност водят до обезличаване на отношенията. Без 
съмнение, упражняването на медицината на частни начала от древността съ-
държа елементи от икономи чески характер, така че и лекарите да печелят не-
обходимото за собственото си преживяване и развитие чрез професионал ните 
си усилия. Днес те самите не получават по право заплати те си съобразно свои-
те болни, но се осигуряват от болницата, клиниката или компанията, за която 
работят и с която сключ ват своя договор и разделят печалбата. 

Често медицината се счита вече и от лекарите за един бизнес, предоставящ 
услуги, въпреки факта, че тя се занимава с хората и проблемите на тяхното 
здраве. Лечебниците не са нищо повече от икономически субекти точно както 
и будките за вестници и сувенири по улиците. Председателят на Федера цията 
на американските болници писа преди няколко години: затруднявам се да посоча 
разликите между здравните служби и другите, свързани с основните житейски 
нужди – прехрана, жилища, гориво, като всичките са в по-голяма степен ориен-
тирани към икономическата печалба, отколкото здравеопаз ването22. По тази 
логика, понеже се продават храна, жилища и горива, защо да не се продава и 
здраве? 

С новата система вместо да се плаща на лекаря за лече нието на някой болен, 
в крайна сметка му се плаща за неговата регулаторна роля на ниво здравето 
на едно голямо множество хора. По тази причина той се принуждава да поема 
цялостен и постоянно нарастващ икономически риск и следователно да навлиза 
в света на финансовата мотивация. Понеже иконо мическата тенденция е изцяло 
клоняща към едрия бизнес, съ ществуващите здравни микробизнеси се вграждат 
в големите формирования и са принудени да сътрудничат с болниците, които 
на свой ред се превръщат от лечебници в икономически единици. Така, каквото 
шепа хора печели като пари, всички останали го губим като човешки отношения. 
Деликатността на личния контакт се измества от варварските интереси на 
компанията. 

V. Дълбоките причини на промяната. Изводи 

През изминалите десетилетия историческите и тради ционни корени на ме-
дицината като професия, базираща се на състраданието, симпатията, загри-
жеността и обичта към бол ните е преминала през кризи и изпитания. Една 
първостепен на разяждаща сила е загубата на религиозната вяра и еволю-

21 Виж: Kleinke, J. D.: Report: The Industrialization of Health Care, JAMA, November 5, 1997, vol. 278, No 17, p. 
1456-1457. Б. а.
22 Виж: Bromberg, M. D., „The New Medical-Industrial Complex”, New England Journal of Medicine, 1971, 285: 
1288-92. Б. а.
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ирането на секуларизираното човечество, съгласно което все ки елемент на ме-
дицинската нравственост извън политически договореното просто се отхвърля. 
Дори идеята за световна медицинска етика е безсмислена. Втори фактор за 
промяната на класическата хуманна медицина е развитието, господството и 
абсолютизирането на биомедицинските изследвания, чието прекалено подчерта-
ване направи медицината изключително приложна биологична наука, изискваща 
от лекаря да бъде в буквалния смисъл учен, безразличен към това дали е и човек. 
Смесването на йерархичната позиция на науката и техноло гичния напредък води 
до една форма на медицината, чиято дейност не включва в себе си топлината 
на човечността, а е изключително терапевтична. Това е като да поправим една 
спу кана гума или капеща чешма.23 Терапията изпадна в трудното положение на 
проста техника, а етиката, без да се доказва от фактите, придобива субекти-
вен характер и следователно вече няма никаква тежест. 

Накрая, страстта към лесната печалба, която доведе до комерсиализирането 
на медицината, т.е. превръщането  в клиничен бизнес с търговска насоченост, 
разруши всеки човешки елемент на традиционното медицинско мислене и на-
прави здравето потребителско благо, което се продава и купу ва. Идеята за без-
користния принос към другия човек, незави сим от всяко парично възнаграждение, 
е съвършено непозната и чужда. 

Както пишат Пелегрино и Томазма, когато икономика та и бизнесът направляват 
професията, тогава интересът и функционирането на пазара са единствените 
двигатели на професионалната дейност. В една свободна пазарна икономи ка за-
личаването на интереса и всяко поведение, формирано от идеята на алтруизма 
или на добродетелта, е противополож но на житейското оцеляване. Здравето е 
станало прост про дукт, даван от лекаря. Неговата позиция е на работник в „ин-
дустрията” на медицинското обслужване, качеството, коли чеството, предоста-
вянето, достъпността и видът на което са резултат единствено от действие-
то на „невидимата ръка” на пазара24. За съжаление тези сили са могъщи и много 
често се съпътстват от разделение между личното „кредо” и професионалното 
поведение в работното пространство. 

Превод от гръцки: Владимир Петров

23 Виж: Souba, W. W., „The commercialization of American Medicine: Are we Headed for Curing without Caring?”, 
Editorial, Journal of Surgical Research, 67, 1-3, 1997. Б. а.
24 Виж: Pellegrino, E. D. and Thomasma, D.C., „The Christian Virtues in Medical Practice”, Washington, DC: 
Georgetown University Press, 1996. Б. а.
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Бинка Вазова-Николова (1909 – 2007) е едно от големите имена в бъл-
гарската графика. Баща , Борис Минчов Вазов, е общественик и жур-
налист. Той е най-малкият от семейство Вазови – брат е на писателя 
Иван Вазов и на генералите Георги Вазов и Владимир Вазов. Тъкмо той 
записва по-голямата част от романа Под игото под диктовката на 
брат си Иван, който по това време боледува от „очебол“ и не може да 
пише. Майка , Елисавета Консулова-Вазова, е една от първите българ-
ски художнички и е сред основателите на дружеството Родно изкуство. 
През 1927 г. Борис Вазов е изпратен като пълномощен министър в Чехия, 
което дава възможност на Бинка Вазова да следва в Прага. През 1933 г. 
тя завършва специалност „Графика” в Пражката академия за изящни из-
куства при проф. Шимон, а през 1935 г. специализира в Париж при проф. 
Жак Белтран. Същата година се омъжва за архитект Борислав Николов, 
с когото отначало живеят в Сопот. През този период художничката ри-
сува много от старинните възрожденски къщи в града, създава и посто-
янната експозиция, наречена „Вазовият Сопот“. През 1956 г. в съавтор-
ство с Цанко Лавренов пише книга за майка си.
Бинка Вазова-Николова работи основно в областта на графиката и илюс-
трацията. Известна е и със своите екслибриси. Илюстрирала е много 
книги, включително приказки на издателство „Никола Божинов”. Участва 
в изложби в Пловдив, София, Варшава, Прага, Париж. Последната  излож-
ба е на 9 юни 2004 г. в Националната художествена галерия.

За	Вярата	ВъВ	ВаЗоВия	род

С доц. Анна Николова, дъщеря на Бинка Вазова-Николова, 

разговорят Тони Николов и Людмила Димова

Малко се знае за християнската традиция във Вазовия род. Разкажете за 
нея.

Християнството беше традиция в нашето семейство, макар и без особено ли-
тургично или богословско задълбочаване. Във времената на комунизма то беше 
нещо наистина важно. На Коледа и на Великден се събираше цялото семейство 
на баба ми и на дядо ми – тоест на Борис Вазов и на Елисавета Консулова-
Вазова – с трите дъщери и всичките им внуци. За мен Великден е останал в 
спомените ми с това как отивахме в полунощ в църквата „Св. Седмочисленици”, 
запалваха се свещите и ние чакахме от свещениците да се каже нещо, което 
да звучи различно, тоест търсехме оттенък на различието в идеологическо 
отношение. Дори свещеникът, който проповядваше, да не е имал предвид точно 
това, ние го откривахме в думите му. Този спомен от детството е останал в 
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съзнанието ми – за общението между хората, които излизаха от църквата, и 
за потоците светлина, които се разливаха из София чрез свещите. Говоря ви 
за 50-те години, за първото десетилетие на комунизма, когато ходехме в „Св. 
Седмочисленици”, в енорийската църква, която посещаваха майка ми и баща ми. 
Дядо ми, Борис Вазов, вече беше много възрастен. След църква се връщахме със 
свещите вкъщи, където ни чакаха възрастните членове на семейството, които 
не можеха да ходят, и те ни посрещаха с „Христос Воскресе”. Песнопението се 
изпяваше пред къщи от хора, някои от които лишени от граждански права, като 
брата на баба ми проф. Стефан Консулов (той нямаше право да гласува, впрочем 
за негова радост). Тези възрастни мъже имаха хубави гласове и тъкмо те ни 
посрещаха с „Христос Воскресе”.

Прави впечатление, че тъкмо в тези години майка ви – Бинка Вазова-Николова, 
рисува на християнски теми, доколкото това е било възможно. През 1946 г. 
тя прави цяла серия от коледни картички в издателството на Никола Ив. 
Божинов, където излиза и илюстрираната от нея книжка „Както Бог нареди”.

Бинка Вазова-Николова, автопортрет
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Обърнете внимание, че текстът на приказката е преразказан от баба ми – 
Елисавета Консулова-Вазова. Все пак всичко се е правило, доколкото е било 
възможно – основният персонаж на приказката е мъдър старец. Да, заглавието 
е „Както Бог нареди”, но интерпретацията е такава, че може да бъде не само 
християнска, но и общочовешка мъдрост. По това време все още съществуват 
частни издатели като Никола Ив. Божинов, но издателството беше ликвидирано 
някъде 1946 – 1947 г. Става дума за една много красива поредица от народни 
приказки, преразказани от баба ми и илюстрирани от майка ми. Имам слаб спо-
мен за това как майка ми е работила над тези книжки, той е по-скоро възста-
новка от по-късни разкази. Майка ми по това време нямаше ателие, само баба 
ми имаше ателие, то беше нещо неприкосновено. 

И майка ви нямаше къде да рисува?

По онова време хората в София бяха сгъстени, на едно място живееха много 
хора. Това не даваше възможност да имаш специално ателие. Едва по-късно се 
освободи малко помещение, където тя можеше да работи над графиките си. А 
майка ми е много добър график. Нейните най-интересни работи са от пражкия 
 период – тя е следвала в Художествената академия в Прага, където дядо ми 
е бил дипломат, както и от първите години на завръщането  в България. Има 
един много хубав „Автопортрет”, „Скитницата” и т.н. Тя е драматичен график, 
фигурите  са изразителни, дори малко зловещи, докато баба ми обичаше да ри-
сува цветя и хубави женски и детски портрети. Майка ми беше съсредоточена 
в черно-бялото, а баба ми много обичаше цветовете. 

Християнските теми в творчеството  са предимно в детската илюстра-
ция в картичките?

Да, в книжките и картичките. В графиката има едно силно „Разпятие”. В него 
има толкова много страх и ужас. Няма го обаче Възкресението. Разпятие без 
Възкресение. Ала майка ми самата беше човек с много надежда, в никакъв слу-
чай не беше песимист, тя не можеше да търпи песимизма като нагласа, дори и 
временна. Линията, по която майка ми бе свързана с християнството, е именно 
традицията. Тези връзки бяха закрепени и от нейния интерес към фолклора, 
към празниците, по-специално към двата празника – Коледа и Великден, където 
го има християнското, но го има и фолклорното. Проф. Хр. Вакарелски, тогава 
директор на Етнографския музей,  възложи да рисува кукерските маски, които 
са много крехки и бяха започнали да се разпадат. А майка ми беше много точен 
рисувач, тя прекрасно ги рисуваше, въпреки че в тях има живописен елемент и 
колорит, който не беше нейната сила. Майка ми ходеше на фолклорни експедиции 
със своята приятелка проф. Райна Кацарова. И баба ми е проявявала интерес 
към фолклора, но някак от висотата на своята естетика, докато майка ми хо-
деше на експедиции и рисуваше на терен. 

Доколко тази връзка с християнството през традицията е валидна и за 
самия Иван Вазов? Какво знаете от близките си?
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Дядо ми Борис Вазов беше мълчалив човек, не обичаше много да разказва. Той 
обаче направи много за съхраняване на паметта за своя брат, събираше ма-
териали и подготви сборник, който излезе за стогодишнината от рождението 
на Иван Вазов. Разликата между двамата братя е 23 години. Дядо ми беше 
единственият от братята на Иван Вазов, който през 50-те години беше сред 
живите. А по въпроса за християнството във Вазовия род, мисля, че човекът, 
най-задълбочен във вярата, е била майката – баба Съба. 

В анкетата си с проф. Иван Шишманов Иван Вазов го потвърждава – майка 
му е силно вярваща. Всъщност вашата майка, Бинка Вазова, е кръстена на 
баба си, нали така?

Майка ми е трябвало да носи името Съба. Но моята баба – Елисавета Консулова-
Вазова, не могла да си представи как детето ще пътува на Запад и хората ще 
трябва да произнасят „ъ-то” в Съба. Затова решава, че името ще бъде Съба-
Сабина. Така майка ми е кръстена на баба Съба, но е имала правото да се нарича 
и Сабина. И оттам – Бинка, това е съкращението. 

Носител на вярата, както казах, е била баба Съба. От нея религиозността се е 
предавала и на Иван Вазов, докато тя е била жива (баба Съба умира през 1912 г.). 
„Автобиографията” на баба Съба е особено интересна в тази връзка. Тези спомени 
са забележителни като литература, те бяха преиздадени след 1989 г. в издател-
ството на Мария Бойкикева. В тях тя говори за себе си, а спомените са записани 
от Иван Шишманов, като едно място е особено драматично: изгарянето на Сопот 
и бягството на баба Съба с две малки деца (Владимир Вазов, бъдещия генерал, и 
моя дядо – Борис Вазов), единият на около три, другият на четири години. Тя бяга 
заедно със свекърва си, която е тежко болна, описани са всички перипетии. В един 
момент намират подслон в един манастир – мъжът  е убит, тя е сама с умираща 
свекърва, а се оказва, че е била и в положение, бременна е, скоро след това помята. 
В един момент тя сяда и започва да нарежда песенно. Изразява мъката си по един 
поетичен начин. Когато четеш това, разбираш от кого Иван Вазов е взел таланта 
си, от тази силна емоция, която избива в песен. Баба Съба сама се учи да пише и 
води кореспонденция с всичките си деца, като пише с печатни букви. Много инте-
ресни са и отношенията на баба Съба с моята баба – Елисавета Консулова-Вазова, 
която е нейната пълна противоположност – подстригала си е косата в началото 
на ХХ в., карала е колело, вдигнала е протест в Художествената академия, защото 
момичетата не са допускани до рисуването на голо тяло, и тъй нататък. И ето 
че тази необичайна жена, която е имала порив да се занимава и с изкуство, освен 
да бъде затворена единствено в кръга на най-тесните си семейни задължения, се 
омъжва за най-малкия брат от Вазовото семейство – дядо Борис. Така тя влиза в 
едно семейство, чиято духовна опора е баба Съба. Тогава Елисавета Консулова-Ва-
зова решава да замине за Мюнхен, за да довърши художественото си образование, 
заедно с двете си малки деца – едното на година и половина, а майка ми трябва 
да е била на шест месеца. Споделя го в последния момент със свекърва си, която 
естествено не е доволна. Обаче баба ми пише до баба Съба едно писмо, в което 
описва желанието си да рисува и всичко останало. Получава отговор: „Чедо, не 
знаех за твоите мъки толкоз скритни…”. Тоест за нейните мечти и копнежи. Така 
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Елисавета Консулова-Вазова заминава за Мюнхен със съгласието на свекърва си. 
Много интересни са отношенията между тези две жени. 

Тази християнска традиция във Вазовото семейство беше премълчавана 
през комунизма.

Да, макар че тя съществуваше въпреки комунизма. Имаше и още нещо, което пак 
беше по-различно, но беше допускано. На 22 септември – това е денят на смърт-
та на Иван Вазов, се правеха панихиди от семейството на неговия гроб. Винаги 
дядо ми, Борис Вазов, както и всички от Вазовия род, които можеха да дойдат, 
присъстваха. През 50-те години на една от панихидите дойде и Вълко Червенков. 
И то по времето, когато Иван Вазов бе избутван встрани, смятан за „буржоазен 
националист”. Панихидата продължи до смъртта на дядо ми, прекъсна в продъл-
жение на години, сега пак я подновихме. Правихме я вече на 21 септември, за да 
не се засичаме с официалното честване, а и 22 септември е вече национален 
празник. Така през годините, за да се избегне стълкновението между духовното 
(религиозното) и официалното, семейството само изнасяше панихидата на Иван 
Вазов. През цялото това време имаше молитва на гроба на Иван Вазов. 

Какво си спомняте за кандилото на гроба на Вазов, което продължаваше 
дълги години да свети и превръщаше гроба в място за поклонение?

Кандилото е дело на проф. Иван Пенков. Първо го палеше майка ми, после има-
ше прекъсване, след това го палех аз, някъде до средата на 60-те години. То 
се палеше с фитилчета, наливаше се олио, след което поставиха електрическо 
устройство във връзка с църквата „Св. София” и така престанахме. Но канди-
лото светеше, така си беше. И се ходеше на кандилото. Това също беше знак 
за различие. 


