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Доминик Волтон (род. 1947 г.) е френски социолог. Той изследва сферата на комуникацията с особен акцент върху мястото
на човека и демокрацията в нея, а не толкова на техниката и
икономиката. Резултат на изследванията му е трилогията Да
мислим комуникацията (1997), както и книгата Интернет и след
това? (1999). Заедно с Жан-Луи Мисика е автор на книгите с интервюта: Ангажираният наблюдател (разговори с Реймон Арон,
1981) и Избор на Бог (разговори с кардинал Жан-Мари Люстиже,
1987). Книгата Политика и общество (разговори с папа Франциск) излезе във Франция в началото на септември 2017 г. Предлагаме ви първата глава от нея.

МИР И ВОЙНА
Разговор на Доминик Волтон с папа
Франциск

Февруари 2016 г. Първо виждане. Никога досега не бях
срещал папа Франциск. Влизам заедно с преводача, отец
Луи дьо Романе, мой приятел, в скромната резиденция
„Санта Марта”1, редом с базиликата „Св. Петър”. Поканват ни да изчакаме в една малка и доста неотоплена зала. Мълчание. Известна тревожност. Ненадейно
той влиза, много сърдечен. Тутакси прави впечатление
неговият дълбок и кротък поглед. Запознаваме се. Разговорът тръгва. Всичко става все по-естествено и
пряко. Нещо се случва. Той отговаря сериозно, диалогът
върви, накъсван от смехове, твърде чести през тези
дванайсет срещи. Хумор, съпричастност, недоизказаност и естествена комуникация отвъд думите, чрез погледи, жестове. Няма
ограничения във времето. След час и половина той моли да спрем, трябвало да
се види с изповедника си. Отговарям му, че „май му е потребно”. Смеем се заедно. Уговаряме се за нова дата. Той отваря вратата и си тръгва със същата
простота, с която влезе. Невероятното усещане да видиш как този силует в
1

Тази модерна сграда, изградена зад „Свети Петър” по време на понтификата на Йоан Павел II и завършена
през 1996 г., е хотелска резиденция за кардиналите по време на конклава. След своя избор папа Франциск,
който се чувстваше там по-удобно и по-малко сам, бидейки сред другите членове на клира, реши да остане в
нея „до ново разпореждане”. Б.а.
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бяло се отдалечава. Очевидна крехкост и интензивна сила на символите. Говорим за тежки неща: за мира и войната, за мястото на Църквата в глобализацията и историята.
Папа Франциск: Имате думата.2
Доминик Волтон: През януари 2016 г. на остров Лесбос казахте нещо много
красиво и хубаво: „Всички ние сме мигранти, всички ние сме бежанци”. Във време,
когато европейските и западни сили се затварят, какво може да се каже извън
тази великолепна фраза. Какво да се прави?
Папа Франциск: Има една фраза, която произнесох – децата на мигрантите я
носят изписана върху тениските си: „Аз не съм заплаха, аз съм в заплаха”. Нашето богословие е богословие на мигрантите. Всички ние сме такива – поне след
зова на Авраам, заедно с всички мигранти от народа на Израил, а пък и самият
Исус е бил бежанец, един имигрант. Освен това екзистенциално, чрез вярата,
ние сме мигранти. Човешкото достойнство по необходимост изисква „да бъдем
на път”. Когато един мъж или една жена не са на път, те са мумии. Те са музеен
експонат. Тогава личността не е жива.
И трябва не само „да си” на път, но и да „проправяш” път. В една испанска поема се казва: „Пътят се проправя, докато вървиш”. Да вървиш, означава да си
в комуникация с другите. Когато вървиш, ти ги срещаш. Вървенето е може би в
основата на културата на срещата. Хората се срещат, общуват. Дали в добро, с приятелство, или в зло, с войната, която е другата крайност. Голямото
приятелство, както и войната са форми на комуникация. Войната е комуникация
на агресивността, на която е способен човекът. Когато казвам „Човека”, имам
предвид мъжът и жената. Когато човешката личност реши да спре да върви, тя
се проваля. Тя се проваля в човешкото си призвание. Да вървиш, означава винаги
да си на път, винаги в комуникация. Можеш да сбъркаш пътя, можеш да паднеш…
или както в историята с нишката на Ариадна, като Ариадна и Тезей, да се озовеш в лабиринт… Ала вървиш. Вървиш, губейки се, но вървиш. И общуваш. Трудно
ти е да общуваш, но въпреки това общуваш. Казвам това, защото не трябва
да отблъскваме личностите, които са на път. Това би означавало да отхвърлим
общуването.
Доминик Волтон: А мигрантите, които са отхвърлени извън Европа?
Папа Франциск: Ако европейците искат да останат помежду си, да правят
деца! Знам, че френското правителство предприе специални мерки, има закони за
подкрепа на многодетните семейства. Другите страни обаче не го правят: те
по-скоро насърчават това да нямаш деца. Поради различни причини и с различни
методи.

2

На френски в разговора. Б.а.
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Доминик Волтон: Европа подписа през пролетта на 2016 г.3 едно налудничаво
споразумение за затварянето на границата между Европа и Турция.
Папа Франциск: Ето защо аз се връщам към човека, който върви. Човекът в
основата си е същество в комуникация. Безмълвният човек, сиреч този който не
знае да общува, е човек, комуто липсва „вървенето”, „ходенето”…
Доминик Волтон: Година и половина след като произнесохте тази фраза на
остров Лесбос, ситуацията значително се влоши. Мнозина се възхитиха тогава
на казаното от вас, а сетне – нищо. Какво бихте казали днес?
Папа Франциск: Проблемът започва в страните, откъдето идват мигрантите.
Защо те напускат земята си? Поради липса на работа или поради война. Това са
двете основни причини. Липса на работа, защото са били експлоатирани – мисля си за африканците. Европа е експлоатирала Африка… Не знам мога ли да го
кажа! Ала някои европейски колонизации, да, наистина са били експлоататорски.
Четох как един наскоро избран африкански държавен глава е решил като първи
акт на управлението си да внесе в парламента закон за възмездяването на
неговата страна – и законът е бил обнародван. Световните икономически сили
са изсекли там всички дървета. Да ги засадят наново. Земята е в засуха, след
като е била твърде експлоатирана и вече няма работа. Първото нещо, което
трябва да се направи – и аз го заявих пред Обединените нации и пред Съвета
на Европа, навсякъде, е да се създадат там източници за трудова заетост, да
се инвестира на място. Вярно е, че Европа трябва също да инвестира и у дома.
Защото тук също има проблем с безработицата. Другата причина за миграциите – това са войните. Може да се инвестира, хората да имат източник на
препитание и вече да няма защо да тръгват нанякъде, но ако има война, пак ще
трябва да бягат. А кой прави войната? Кой дава оръжията? Ние.
Доминик Волтон: Включително и французите…
Папа Франциск: О, да? И другите нации също, знам, че те повече или по-малко
са свързани с оръжията. Ние им ги доставяме, за да се унищожават. А после
се жалваме, че мигрантите идват да ни унищожат. Ама нали ние доставяме
ракети! Вижте Близкия изток. Там е същото. Кой доставя оръжията? На ИДИЛ,
на хората на Асад в Сирия и на онези, които са срещу Асад? Кой доставя оръжията? Когато казвам „ние”, казвам Запада. Не обвинявам никоя страна – а
и някои западни страни не продават оръжия. Ала „ние” даваме оръжията. Ние
предизвикваме хаоса, хората бягат, а какво правим тогава? Казваме: „А, не, оправяйте се!”. Не бих искал да си служа с твърде тежки думи, но нямаме право да
не помогнем на хората, които идват. Те са човешки същества. Един политик ми
каза: „Онова, което надхвърля всички споразумения, са човешките права”. Ето
един европейски ръководител с ясно виждане за проблема.
3

Споразумението Европейски съюз-Турция от 18 март 2016 г. Текстът предвижда връщането обратно в Турция на лица, пристигнали нелегално в Гърция след 20 март 2016 г., които не са поискали или получили убежище. Б.а.
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Доминик Волтон: Тази нагласа на отказ може да се превърне в ускорител на
омразата, защото днес, с глобализацията на образа, интернет и на телевизията, целият свят вижда, че европейците погазват човешкото право и отблъскват емигрантите, затварят се егоистично, докато ние дължим толкова много
на мигрантите от петдесет години – най-вече в икономически план, но също
и в социален и културен. Европа ще бъде засегната от ефекта на бумеранга.
Европейците се смятат за най демократи? Та те предават хуманистичните
и демократични ценности! Глобализацията на информацията ще се превърне в
бумеранг… Ала европейците не го виждат. От егоизъм. От глупост.
Папа Франциск: Европа е люлката на хуманизма.
Доминик Волтон: За да стигнем обаче до политиката…
Папа Франциск: Всеки човек
или институция навсякъде
по света имат политическо
измерение. Големият Пий XI4
казва за политиката с главно
П, че тя е една от висшите
форми на милосърдие. Да се
трудиш за една „добра” политика, означава да подтикнеш
една страна към напредък,
към напредък на нейната култура: тъкмо това е политиката. И тя е занаят.
На връщане от Мексико в средата на февруари 2016 г., научих от журналисти, че Доналд Тръмп още преди да бъде избран за президент, казал за мен, че
съм политик – и то още преди да заяви, че щом бъде избран, ще изгради хиляди
километри стени… Благодарих му за това, че е казал, че съм политик, защото Аристотел определя човешката личност като animal politicum (политическо
животно), ето защо това е чест за мен. Поне съм личност! А що се отнася до
стените…
Инструментът на политиката е близостта. Да се сблъскаш с проблеми, да ги
разбереш. Има и друго нещо, чиято практика сме изгубили: убеждаването. Може
би това е най-изкусният политически метод. Изслушвам аргументите на другия,
анализирам ги и му излагам моите… Другият се стреми да ме убеди, аз също
се опитвам и така извървяваме пътя заедно. Може би не стигаме до синтез от
хегелиански или идеалистически тип – слава на Бога, защото това е невъзможно
и не трябва да се прави, той винаги унищожава нещо.
4

Пий XI (1857–1939), папа от 1922 г. до 1939 г., днес е малко позабравен, а играе ключова роля в един
доста смутен период. Той подписва Латеранските споразумения (1929 г.), изоставящи понтификалната държава. Подписва и конкордатите с държавите, създадени през 1918 г. Осъжда екстремисткото движение „Аксион
Франсез” през 1926 г., фашизма през 1931 г. и нацизма и болшевизма през 1937 г. Отправя призив за мир
през 1938 г. Освен това той е папата на „католическото действие” (апостолатът на миряните) и на мисиите. Б.а.

8

2017 / брой

8 (125)

Доминик Волтон: Дефиницията, която вие давате на политиката – да убедиш,
да аргументираш и най-вече да се споразумеете заедно – изцяло съответства
на дефиницията за комуникация, която аз защитавам и която оценностява споразумението в дълбините на несъобщимото! Комуникацията е понятие, неотделимо от демокрацията, защото предполага свободата и равенството на партньорите. Да комуникираш, означава да споделиш, но най-вече да се споразумееш
и да съжителстваш…
Папа Франциск: Да правиш политика означава да приемеш, че има напрежение,
на което не намираме решение. А да го разрешим чрез синтез, означава да сведем до нищо едната или другата страна. Разрешаването може да дойде само
отгоре, от едно висше ниво, където двете части дават най-доброто от себе си
и се стига до резултат, който не е синтез, а общо извървяване на пътя, едно
„отиване заедно”. Да вземем за пример глобализацията. Тя е абстрактна дума.
Да сравним това понятие с едно твърдо тяло: виждаме, че глобализацията е
политически феномен под формата на „балон”, в който всяка точка е равно отдалечена от центъра. Всички точки са идентични и онова, което е от значение
е еднообразността: виждаме, че този вид глобализация унищожава различието.
Но можем да я възприемем и като многостен, в който всички точки са единни, но всяка точка, щом става дума за народ или личност, съхранява своята
идентичност. Правенето на политика означава да усетиш напрежението между
единството и присъщите идентичности.
Да минем към религиозното поле. Когато бях дете, казваха, че всички протестанти отиват в ада, абсолютно всички (смях). Е, да, това беше смъртен грях.
Имаше дори един свещеник, който палеше палатките на евангелистките мисионери в Аржентина. Говоря за годините 1940–1942 г. Бях на 4 или 5 години,
разхождах се с баба ми по улицата, а от другата страна на тротоара имаше
две жени от Армията на спасението, носещи техните шапки с обозначения.
Попитах: „Кажи ми, бабо, кои са тези дами? Монахини ли са?”. А тя ми отговори: „Не, протестантки са”. За първи път чух нещо икуменическо, и то от една
възрастна личност. Така моята баба ми отвори дверите на икуменическото
различие. Този опит трябва да предадем на всички. В образованието на децата,
на младите… Всеки има идентичността си… Диалогът между религиите трябва да съществува, но не може да се установи искрен диалог между религиите,
ако не изхождаме от собствената си идентичност! Аз имам моята идентичност
и говоря чрез нея. Сближаваме се, намираме общи точки, нещата, по които не
сме съгласни, и вървим напред заради общото благо. Извършваме милосърдни
действия, образователни инициативи, но заедно, много неща. Онова, което баба
ми направи с детето, каквото бях на 5 години, бе един политически акт. Тя ме
научи да отварям вратата.
При едно напрежение не трябва да се търси синтез, защото синтезът може
всичко да разруши. Трябва да се стремим към многостена, към единството,
съхраняващо всички различности, всички идентичности. Учителят в тази об-
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ласт – защото не искам да плагиатствам никого – това е Романо Гуардини.5
Според мен Гуардини е човекът, който е разбрал всичко и го е обяснил в книгата
си Gegensatz (Противостояние – б.пр.) – не знам как се превежда на френски.6
Тази първа книга, която той пише през 1923 г. върху метафизиката, според мен
е най-мащабната му творба. В нея той обяснява какво може да се нарече „философия на политиката” и че в основата на всяка политика има убеждаване и
близост. И тъй Църквата трябва да отвори вратите си. Когато Църквата възприема нагласа, която не е правилна, тя става прозелитска. А прозелитизмът,
не знам дали съм в правото си да го кажа, не е твърде католически! (Смях.)
Доминик Волтон: Признавате, че дълго време Църквата е отстоявала концепция, твърде неравностойна по отношение на диалога. Каква връзка има между
прозелитизма и междурелигиозния диалог?
Папа Франциск: Прозелитизмът разрушава единството. Ето защо междурелигиозният диалог не означава да сте изцяло в съгласие, не, това означава да вървите заедно, всеки със собствената си идентичност. Все едно че тръгваш на
мисия, както монахините и свещениците отиват в света, за да свидетелстват.
Политиката на Църквата е нейното собствено свидетелство. Да излезеш от
себе си. Да свидетелстваш. Позволете ми да се върна за миг към учителя Гуардини. Има една съвсем малка книга върху Европа, писана от един от неговите
вдъхновители – Пшивара7, който работи върху същите теми. Ала майсторът на
опозициите, на биполярното напрежение, както вече казах, е Гуардини, който ни
учи за пътя на единството в различието. Какво се случва днес с фундаментализмите? Фундаменталистите се затварят в собствената си идентичност и не
искат да чуят за нищо друго. Има един скрит фундаментализъм в световната
политика. Защото идеологиите не могат да правят политика. Те помагат да се
мисли – трябва да се познават идеологиите – но не са в състояние да правят
политика. Видяхме през миналия век как идеологии доведоха до появата на политически системи. И те не функционират.
Какво трябва да прави тогава Църквата? Да се съгласи с една или друга идеология? Това би било изкушение, което ще  придаде облика на империалистическа
Църква, която не е Църквата на Исус Христос, която не е Църквата на служението.
Давам ви един пример, за който нямам никаква заслуга – става дума за двама
големи мъже, които много обичам: Шимон Перес8 и Махмуд Абас9. Те бяха приятели и се чуваха често по телефона. Когато отидох на посещение в Палестина,
и двамата искаха да направят някакъв жест, но не знаеха как: Абас не може5

Романо Гуардини (1885–1968) – католически свещеник, философ и теолог. Б.а.

6

La polarité : essai d'une philosophie du vivant concret, trad. Par Jean Greisch et Francoise Todorovitch, Ed. Du
Cerf, 2010. „Gegensatzlehre” е теория на дискусията, основаваща се върху диалогичното мислене. Б.а.
7

Ерих Пшивара (1889–1972) – теолог и политически философ, член на Ордена на йезуитите. Книгата му
Идеята Европа излиза в Нюрнберг през 1956 г. Б.пр.
8

Шимон Перес, израелски държавник, роден на 2 август 1923 г., починал на 28 септември 2016 г. Б.а.

9

Роден през 1935 г., Махмуд Абас е президент на палестинската държава от 2005 г. Б.а.
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ше да дойде в Йерусалим, в нунциатурата; Перес пък каза: „Аз бих отишъл на
палестинска територия, но правителството няма да ми позволи да го направя
без внушителен ескорт, което би изглеждало като агресия”. И двамата тогава
поискаха да се срещнат тук, в Рим. Реших, че не мога да организирам такова
виждане сам с двамата, и тогава се обърнах към Вартоломей I, православния
патриарх на Константинопол. Четири изповедания се събраха на едно място,
различни, но вършещи едно и също нещо, защото желаеха мир и единство. Всеки
си тръгна със своята собствена идея, но пък едно общо дърво остана. Посадихме го заедно. Онова, което също остана, е споменът за едно приятелство, за
една братска прегръдка. Църквата трябва да служи в политиката за прокарването на мостове: такава е нейната дипломатическа роля. „Работата на нунциите
е да прокарват мостове”.
Ето нещо, което е сърцето на нашата вяра. Бог Отец е проводил Сина Си и
тъкмо Той е мостът. „Понтифекс”: тази дума обобщава нагласата на Бог към
човечеството и това трябва да бъде политическата нагласа на Църквата и
християните. Да издигаме мостове. Да работим. Да не питаме: „А ти, ти кой
си?”. Да правим всичко заедно и после да говорим. Само така нещата могат
да се подобрят. Например аз се почувствах длъжен да отида в Казерте и да се
извиня на харизматиците, на петдесетниците.10 После изпитах необходимост,
когато бях в Торино, да отида в църквата на валденсите.11 Срещу валденсите са
се вършили ужасни неща, има убити. Да поискаме прошка: понякога мостовете
се възстановяват, щом се поиска прошка. Или когато отидем в дома на другите.
Трябва да се прокарват мостове по образа на Исус Христос, нашия образец, изпратен от Отца, за да бъде „понтифекс”, онзи, който възстановява мостовете.
Според мен тъкмо тук е основанието на политическото действие на Църквата.
Когато Църквата се смеси с долна политика, тя вече не прави политика.
Доминик Волтон: Всички казват: „Църквата не прави политика”. Но Църквата
се намесва при вас, както и при Йоан Павел II и при Бенедикт XVI, във всичко:
мигрантите, войните, границите, климатът, ядреното оръжие, тероризмът, корупцията, екологията… Не е ли политика това? Докъде Църквата е в политиката и откъде нататък това е нещо друго?
Папа Франциск: Френските епископи отправиха през есента на 2016 г. пастирско послание, което представлява продължение на предишно послание, писано преди петнайсет години – Да върнем смисъла на политиката. Има голяма политика
и малка политика на партиите. Църквата не трябва да се меси в „партизанската политика”. Павел VI и Пий XI казват, че политиката, голямата политика,
е една от най-висшите форми на милосърдието. Защо? Защото е насочена към
общото благо на всички.
Доминик Волтон: Да, очевидно тук е величието на политиката.
10

Пастирско посещение в Казерте, 26 юли 2014 г. Б.а.

11

Протестантска реформирана църква. Възниква още през Средновековието в Южна Франция, впоследствие голяма част от френските валденси стават хугеноти. Б.пр.
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Папа Франциск: Ала изправена пред различието на политическите партии, Църквата не трябва да се намесва. Това е свободата на вярващите.
Доминик Волтон: Поради тази причина ли не гледате никак благосклонно към
съществуването на християнски партии?
Папа Франциск: Това е труден въпрос, боя се да отговоря. Гледам благосклонно
към партии, носители на големи християнски ценности: ценности за благото на
човечеството. Това, да. Но една партия само за християните или за католиците, не. Това винаги води до провал.
Доминик Волтон: Смятам, че имате право. Защото в продължение на сто и
петдесет години е имало християнски партии, а резултатът…
Папа Франциск: Това е форма на „цезаропапизъм”, мисля, че всички сме съгласни.
Затова съм склонен да поговоря за нещо, скъпо на вас французите: за светскостта (Laïcité).
Доминик Волтон: Въпросът за светскостта се завръща с нова сила днес заради фундаментализма, който би искал да обедини политическа власт и религиозна
власт.
Папа Франциск: Светската държава е нещо здраво. Има една здрава светскост.
Исус Го казва: трябва да отдадем кесаревото кесарю, а Божието Богу. Всички
сме равни пред Бога. Но смятам, че в някои страни като Франция този светски
модел е оцветен от наследството на Просвещението, и то твърде силно, което пък води до формирането на колективно въображение, в което религиите се
разглеждат като една подкултура. Смятам, че Франция – това е мое лично мнение, а не официално становище на Църквата – трябва да „издигне” малко нивото
на светското в този смисъл, че би трябвало да признае, че религиите са също
част от културата. Как да се изрази това по светски начин? Чрез откритост
към трансценденцията. Всеки може да намери своя форма на това откриване.
Във френското наследство Просвещението тегне твърде много. Разбирам това
наследство на Историята, но ето работа, която предстои да се извърши. Има
правителства, християнски или не, които не приемат този светски модел.
Какво означава една държава „да се открие към трансценденцията”? Религиите
да станат част от културата, а да не са подкултури.
Когато казват, че не трябва да се носят кръстчета на видимо място около
врата или че жените не трябва да носят това или онова, това е глупост. Защото едната или другата нагласа са култура. Един носи кръстче, друг носи
нещо друго, равинът носи кипа, а папата носи шапчица (смях)… Ето я здравата
светскост! Вторият ватикански събор говори много за това, и то с пределна
яснота. Смятам, че по тези теми има твърде много предубеждения, особено когато светскостта се поставя над религиите. Нима религиите не са част от
културата? И са подкултури?
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Доминик Волтон: Целият опит на Църквата, с неговите грешки и успехи, какво
би могъл да допринесе той като елемент от диалога или съжителството? Какво
може да стори тя, за да деблокира конфликтите, обременени с насилие, войни и
вражди?
Папа Франциск: Мога да говоря единствено от моя опит, за онова, което вече
казах за евреина, православния и палестинеца. А също и за опита, който имах в
Централноафриканската република през ноември 2015 г. Натъкнах се на такава
съпротива преди това пътуване! А хората там, включително и президентката,
ме канеха да отида. Президентката бе практикуваща католичка, в същото време много обичана от мюсюлманите. Много обичана. Исках да отида там дори
ако това пораждаше проблеми със сигурността, за да покажа какво може да
направи Църквата като пример. В Банги, в квартала на мюсюлманите, отидох
в джамията, молих се в джамията, поканих имама в папамобила, за да направим
една обиколка… Не казвам, че донесох мир, но казвам, че Църквата трябва да
прави неща от този род. Там сега има един добър архиепископ, един добър имам
и един добър президент евангелист. И тримата работят заедно за мира. И тримата. Не се карат помежду си.
Какво може да се направи, за да живее народът в мир? Трябва да се каже, че между отечеството, нацията и народа има интерес, който надвишава партиите. За
мен това е принцип в геополитиката: цялото надвишава частите си.
Доминик Волтон: Вашите пътувания са средства на мира, на комуникацията
или на споразуменията? Защо пътувате толкова много и говорите непрестанно
за насилие, мир и споразумение?
Папа Франциск: Винаги казвам, че отивам като поклонник, за да се уча – като
поклонник на мира. Използвахте една дума, с която почти не съм си служил
досега: споразумението. Да се споразумяваш. Казах онзи ден, по време на една
среща с предприемачи и работници в Сиудад Хуарес: „Когато сядаме на масата
на преговорите, ние имаме сигурността, увереността, че в едно споразумение
винаги се губи по нещо, но всички печелят”.12 Споразумението е инструмент на
мира, влизаш в него с цел да изгубиш възможно най-малко… Винаги се губи по
нещо по време на преговорите, ала всички печелят и това е много добре. За да
използвам християнския език, частица от собствения ти живот заради живота
на обществото, заради живота на всички. Споразумението е нещо важно.
Доминик Волтон: В този контекст как виждате онова, което нарекохте „новата евангелизация”? Каква е връзката между двете?
Папа Франциск: Връщам се към вече казаното: да евангелизираш, не означава
да вършиш прозелитизъм. Това е фраза на Бенедикт XVI. Той пръв я произнесе в
Бразилия, в Апаресида, после често повтаряше, че Църквата нараства от при12
В последния ден от визитата в Мексико, сряда, 17 февруари 2016 г. Тази част от интервюто е проведена на
25 февруари 2016 г. Б.а.
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вличането, не от прозелитизма. 13 Политиката също. Някой е католик, друг протестант, друг мюсюлманин, друг юдей, а Църквата нараства от привличане, от
приятелство… от мостове, мостове и още мостове… В определена ситуация
трябва да се постигне споразумение, няма друго средство. Ала това е проблем
и на политическо смирение. Да направим онова, което може да се направи, да
стигнем дотам, докъдето е възможно…
Според мен понастоящем най-сериозните заплахи са уеднаквяването и глобализацията. Има нещо ужасно, което се случва в този момент: идеологическите
колонизации. Има идеологии, които се инфилтрират… Африканските епископи
многократно са ми казвали: „Нашата страна взе заем, но бяха наложени условия,
противоречащи на нашата култура”. Виждаме тук делото на една враждебна
идеология и аз го обяснявам в Evangelii gaudium14 и Laudato si15. В центъра на всичко това е идеологията на идола, на „бога пари”, който ръководи всичко. Обратно:
трябва да поставим в центъра мъжа и жената, а парите да бъдат в услуга на
тяхното развитие. Африка, която е континент, експлоатиран отдавна, сега отново се сблъсква с идеологии, искащи да я колонизират! Все едно че участта на
Африка е да бъде експлоатирана!
Доминик Волтон: Когато част от свещениците и дори епископатът се разбунтуват срещу вредите от глобализацията, тяхното политическо действие
рискува да излезе извън Евангелието и да се плъзне към социалистическото или
марксисткото политическо действие. Например – теологията на освобождението, критикувана от Рим. Как да се запази дистанцията между политическото
действие и духовното измерение?
Папа Франциск: Теологията на освобождението е начин да се мисли теологията, заимстван от нехристиянски идеологии – хегелиански или марксистки. През
80-те години имаше тенденция да се възприема марксисткият анализ на действителността, впоследствие преименуван на „теология на народа”. Не обичам
никак това име, ала под това наименование я познавам. Трябва да вървим с Божия
народ и да правим теология на културата.
Има един мислител, когото си струва да прочетете: Родолфо Куш16, германец,
живял в северозападната част на Аржентина, един много добър философ антрополог. Той ми помогна да разбера едно: думата „народ” не е логически термин. Тя
е митологическа дума. Не може да говорите за народа логически, защото това
би означавало да правите описание. За да разберем един народ, за да разберем
какви са ценностите на този народ, трябва да проникнем в духа, в сърцето, в
труда, в историята и в мита на неговата традиция. Това положение е наистина
13

Проповед на папа Бенедикт XVI, произнесена на 13 май 2007 г. пред храма „Света Богородица от Апаресида”, светата покровителка на Бразилия, по време на апостолическото му пътуване в Бразилия, когато е проведена и Генералната конференция на епископите от Латинска Америка и Карибите, одобрила т. нар. Документ
от Апаресида. Б. а.
14

Evangelii gaudium (Радостта на Евангелието), енциклика, дадена на 24 ноември 2013 г. Б.а.

15

Laudato si (Хвала на Теб), енциклика, дадена на 24 май 2015 г. Б.а.

16

Гюнтер Родолфо Куш (1922 Иисус 1979) – антрополог и философ. Б.а.
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в основата на „теологията на народа”. Сиреч трябва да вървим с народа, да
видим как той се изразява. Това разграничение е важно. И ще е добре вие, като
интелектуалец, да разгърнете тази идея, дошла от митологична категория! Народът не е логическа категория, това е митична категория.
Доминик Волтон: С какво вашият опит от Латинска Америка ви помага по-добре да проумеете противоречията на глобализацията? Има ли исторически, политически и културен капитал на Латинска Америка в това отношение? И ако да,
какъв е възгледът ви за глобализацията, за разграбването и унищожението на
културни идентичности и т.н.?
Папа Франциск: Латинска Америка още от Документа от Апаресида17 много
бързо осъзна, че ще трябва да защитава Земята. Изсичането на горите например. Амазония, Панамазония – не само бразилската част – е един от дробовете
на човечеството. Другият – това е Конго. И латиноамериканците реагираха.
Мините също са заплаха – заради арсена, цианида. Всичко това замърсява водите. Има нещо, което според мен е много сериозно… Срещам се тук всяка сряда
с деца, засегнати от редки болести. А откъде идват тези редки болести? От
ядрените отпадъци, от отпадъците от батерии… говори се също и за електромагнитните вълни.
Има един сериозен проблем, който ние трябва да изобличим, и тъкмо това
се опитвам да покажа в енцикликата Laudato si – последиците от бога пари.
Следвал съм химия: по онова време ни учеха, че може да се сади царевица на
четири години, не повече. После трябва да се спре, да се насади трева за кравите в период от две години. После отново може да се сади царевица – три,
четири години. Така са нещата. Днес всичко е засадено със соя, а земята
умира. И това е много сериозно. Латинска Америка започва да не го осъзнава, тя вече няма сили да реагира срещу големите земеделски насаждения.
Дори не може да се противопостави на културната експлоатация на своите
граждани.
Мисля за родните ми земи. Колко хора в Аржентина губят този смисъл за земята, отечеството, народа? Те са идеологизирани в един свят на глобализацията.
Съзнавам, че засегнах твърде много теми.
Църквата трябва да влезе в народа, да съдейства този народ да израсне, да
издигне културата на народа. А народът трябва да може да служи литургия по
един или друг начин… Тук е големият принос на Втория Ватикански събор: инкултурацията. Трябва да се продължи в тази посока. Бях онзи ден в Сан Кристобал
де Лас Касас, в Чиапас: тази литургия на индиански, тъй достойна и толкова
добре направена… те я чувстват… толкова красиво е… и католическо.

17

Тогавашният кардинал Берголио председателства изработването на окончателния документ. Този документ
често се цитира заради влиянието, което има в живота на Църквата в Латинска Америка. Б.а.
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Доминик Волтон: Вие, който идвате от Латинска Америка, как виждате Европа? Има много връзки между двата континента, 500 милиона жители и от двете
страни, романски езици, културни и политически връзки: как виждате силите и
слабостите на Европа като един едновременно политически и духовен стожер?
Папа Франциск: Знаете ли какво казах в Страсбург?18
Доминик Волтон: Да.
Папа Франциск: Смятам, че Европа е станала „баба”. Докато бих искал да виждам една Европа майка. По отношение на прираста Франция, доколкото знам,
е на предни позиции, естествен прираст с повече от 2 %. Докато в Италия
това съотношение е едва 0,5 %. Същото е валидно и за Испания. Европа може
да изгуби смисъла на своята култура, на традицията си. Нека помним, че това
е единственият континент, дал толкова голямо културно богатство, искам да
подчертая това. Европа трябва да преоткрие самата себе си, връщайки се към
корените си. И да не се бои. Да не се страхува да стане Европа майка. Ще кажа
всичко това, когато ми връчат наградата „Карл Велики”19.
Доминик Волтон: Вашето безпокойство и надежда за Европа?
Папа Франциск: Не виждам вече хора като Шуман, като Аденауер…
Доминик Волтон: (Смях.) Ала все пак вас ви има… Има и други…
Папа Франциск: Европа в този момент се страхува. Тя се затваря, затваря,
затваря…
Доминик Волтон: Темата за границите е винаги много важна за вас. Откъде
идва това постоянно желание да искате Църквата да напусне границите си или
пък да бъде на границите?
Папа Франциск: Границите? Аз говоря много за перифериите, което е нещо
различно от границите. Периферията може да бъде географска, екзистенциална,
човешка. Нашите вътрешни периферии ни позволяват по-добре да видим реалността, отколкото центъра. Защото, за да се стигне до центъра, се минава
през филтри, докато в перифериите прозира реалността.
Доминик Волтон: Когато си далеч, се вижда по-добре.
Папа Франциск: Но аз не говоря твърде често за границите.
18

Визита в Европейския парламент, 28 ноември 2014 г. Б.а.

19

Международната награда „Карл Велики” в Аахен (Германия) е награда, основана през 1949 г., която се
връчва от 1950 г. в този град на личности със забележителен принос за европейското обединяване. На 6 май
2016 г. наградата бе връчена на папа Франциск. Б. а. (Речта на папа Франциск под заглавие Какво се случва
с теб, Европа на хуманизма? е публикувана в бр. 111 (4) от 2016 на сп. Християнство и култура. Б. пр.)

16

2017 / брой

8 (125)

Доминик Волтон: Все пак вие казвате: „Църквата трябва да напусне границите
си”.
Папа Франциск: О, не, тук говоря за мостове. Да се изградят мостове.
Доминик Волтон: Да, говорите за мостове, но за мостове между границите.
Папа Франциск: Да се градят мостове, а не стени, защото стените падат.
Ето идеята.
Доминик Волтон: „Периферията” – смятам, че това е идея, която не е достатъчно разработена. Връщането към границите, поне от трийсетина години, обезценява проблематиката на периферията. Ако оценностим перифериите,
това би позволило да обезсмислим обсесията от границите, често съпроводена
от ненавист към другия…
Папа Франциск: Ала границите и периферията не си противостоят. Периферията, напротив, също се противопоставя на центъра. Европа най-добре осъзнава
себе си, когато Магелан достига Юга. Дотогава тя си е представяла себе си
само чрез Париж, Мадрид или Лисабон, които са в центъра на Европа. „Екзистенциалните периферии” също съществуват, например тези в дадено общество
или в личен план. Фразата, която обичам да цитирам, е: „Действителността се
схваща по-добре от перифериите, отколкото от центъра”. Най-напред, защото
центърът е затворен, докато в периферията ти си заедно с другите. Сетне,
отиването в периферията в евангелска заповед. Апостолите са тръгнали от
Йерусалим, за да обиколят целия свят. Те не са останали там, за да изградят
Църква от интелектуалци. Още повече, че първата ерес, изобличена от апостол
Йоан, е тази на гностицизма, тоест на елита, който не иска да отиде сред народа.
Доминик Волтон: Нещо, което вие заявихте, отваряйки вратите в Годината на
милосърдието (2016): „Трябва да отворим, защото Исус, Който е вътре, иска да
излезе”.
Папа Франциск: Да.
Доминик Волтон: По време на война генералният щаб често е далеч от фронта, за да може да взима решения. Защото на фронта не се вижда нищо. Идеята
е същата. Същият проблем днес се поставя с глобализацията на информацията:
журналистите могат да стигат до нас „пряко”, смятайки, че така са „по-близо”
до действителността и истината. И те са дори още по-близо, защото въобще
няма дистанция. В една книга, която писах по време на първата война в Залива,
през 1990 г., War Game, аз дори посочих с пръст появата на глобалната информация „пряко” с думите: „Внимание, една глобална и пряка информация може да
бъде опасна”. Днес всичко е „пряко”. А не разбираме нещата по-добре. Вече няма
истина, защото няма никакъв филтър…
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Папа Франциск: Този аспект на границите, и то като „сухи предели”, е не
по-малко реален. И тъкмо заради това аз повтарям: да, има граници, но трябва
също да има и мостове. За да не се превърне границата в стена.
Доминик Волтон: Какви са мостовете, които Църквата е изгубила през ХХ в.,
както и тези, които е съумяла да изгради?
Папа Франциск: Смятам, че Църквата е изградила множество мостове, наистина много. Ала в първите векове тя невинаги е успявала… Мисля си и за епохата на Реформацията, преди пет века. Църквата не е успяла да изгради мост
с реформистите, това е ставало в един твърде сложен политически контекст.
Става въпрос и за мисловна нагласа, която също не е била зряла. Менталност,
почиваща върху принципа Cuius regio, eius religio. „Чиято е властта, негова е
и религията” – това не е зряла нагласа. Нека се върнем и още по-назад, във
времето на кръстоносните походи. Кой първи е разбрал как да се държим с
мюсюлманите? Франциск от Асизи, отишъл да дискутира с техния водач. Да
се прави война е било нещо нормално според мисленето по онова време… Тук
стигаме до един въпрос, който според мен е от съществено значение: една
епоха трябва да се тълкува чрез херменевтиката на същата тази епоха. А не
извън контекст.
Доминик Волтон, Да, със сигурност е така.
Папа Франциск: Не трябва да се тълкува миналото с херменевтиката на нашата епоха.
Доминик Волтон: Епистемологически това е дефиницията на Историята. Иначе изпадаме в анахронизми. Уви, непрестанно се сблъскваме с анахронизъм. Но
нека поговорим за срещите между религиите в Асизи.20 Бележат ли те напредък
според вас? По време на срещата през септември 2016 г. вие произнесохте три
силни фрази: върнахте се към „частичната трета световна война”; казахте:
„Никога една война не е свята” и „Не съществува бог на войната”.
Можете ли да направите равносметка на срещите в Асизи тридесет години
по-късно?
Папа Франциск: Смятам, че Асизи е символ на мира. И срещите на религиозните лидери, на всички религии, са свидетелство, че всички религии желаят мир и
братство. Да се прави война в името на Бога не е справедливо. Единственото
справедливо нещо, това е мирът.
Доминик Волтон: Смятате ли, че тези тридесет години срещи в Асизи са наклонили везните малко повече в полза на мира?

20
Междурелигиозни събирания за мир, организирани от общността „Св. Егидий” в италианския град Асизи,
учредени от папа Йоан Павел II през октомври 1986 г. Б.а.
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Папа Франциск: Да, да. Може би не в полза на конкретния мир, защото сме в състояние на война. Но да, в схващането, че тази война е несправедлива. И днес още
трябва да осмисляме понятието „справедлива война”. Научили сме от политическата философия, че за да се защитаваме, можем да отговорим с война и да я смятаме
за справедлива. Но можем ли да говорим за „справедлива война”? Или по-скоро за
„отбранителна война”? Защото единственото справедливо нещо, това е мирът.
Доминик Волтон: Искате да кажете, че не може да се използва терминът
„справедлива война”, така ли?
Папа Франциск: Не обичам да го използвам. Чуваме да казват: „Аз водя война,
защото нямам други възможности, за да се защитя”. Ала никоя война не е справедлива. Единственото справедливо нещо, това е мирът.
Доминик Волтон: Доста е радикално.
Папа Франциск: Защото с войната губим всичко. Докато с мира печелим всичко.
Доминик Волтон: Понякога и мирът не е печеливш… но разбирам философията.
От херменевтична гледна точка е важно да разделим двете неща.
Няма ли несъвпадение между богатството и разнообразието от „приемници”, с
които разполага Църквата в онова, което прави? Вярващите, нейните свещеници, конгрегации и асоциации са най-разнообразни „приемници” и възможности за
постигането на политически цели: не е сигурно, че Църквата винаги си служи с
това познание и това различие на възприятията за света…
Папа Франциск: Две думи. Преди всичко: близостта. Когато лидерите на Църквата, нека ги наречем така, не са близо до народа, те не разбират народа и не
вършат добро. Второ: светският живот… Дали съм свещеник, епископ, мирянин
или католик, аз водя светски живот и хората ще се отдалечат от мен… А Божият народ има нюх!
Доминик Волтон: Да, всички народи имат интуиция. Често казвам: „Всички
народи са интелигентни, твърде интелигентни, дори когато са неграмотни”.
Интелигентността не е никога функция на културата или на дипломите.
Папа Франциск: Народите имат разбиране за действителността.
Доминик Волтон: Разбира се, те нямат думи, за да го изразят, но виждат и
усещат.
Папа Франциск: Защото думата „народ”, мисля, че вече го споменах, не е логическо понятие, а митологично понятие. Не мистично, митологично.
Доминик Волтон: Да, което не е едно и също! Защо обаче уточнявате „митологично”, а не „мистично”?
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Папа Франциск: Защото веднъж казах „митологично”, а в Осерваторе Романо
неволно сбъркаха, говорейки за „мистичния народ”…
Доминик Волтон: (Смях.) Не знаех! Сигурно са си казали: „Папата е полудял!”.
Папа Франциск: И знаете ли защо? Защото не са разбрали какво означава „митологичен народ”. Казали са си: „Не, папата е сбъркал, да напишем „мистичен”!”.
Доминик Волтон: Каква е основната сила на Католическата църква в днешната
глобализация? Нейните козове, нейните сили и слабости?
Папа Франциск: Слабостта според мен е да искаш да модернизираш, без да правиш разграничения. Казано най-общо, макар че това обобщава много неща. Друга
слабост, която ни засяга, това е закостенелият клерикализъм. Закостенялостта. Виждаме млади, но закостенели свещеници. Страхуват се от Евангелието
и предпочитат каноничното право. А това е карикатура, най-меко казано… Има
закостенялост и в редица изказвания, докато Господ ни е открил такава радост,
такава надежда! Ето ги двете най-тежки слабости, които познавам: клерикализма и закостенялостта. Поради което обичам да повтарям – извинете, че се
самоцитирам – че свещениците трябва да бъдат „пастири, от които лъха на
стадо”. Ако си пастир, то е за да служиш на хората. А не за да се гледаш в
огледалото.
Истинското богатство, това са слабите. Малките, бедните, болните, тези, които са най-долу, морално отслабените… проститутките, които обаче търсят
Исус и се оставят да бъдат докоснати от Исус. Когато отидох в Африка, там
имаше шестнадесет проститутки, с които работеше група монахини, опитващи
се да ги измъкнат от начина, по който ги третират. Богатството на Църквата е тук: при грешниците. Защо? Защото ако се чувстваш грешник, ти искаш
прошка, и правейки това, издигаш мост. Мостът е изграден! Малките неща,
дребните неща: тъкмо това е богатството. Тъкмо това е за мен благото. Говоря от личен опит.
Двата стълба на нашата вяра и на нашите богатства: Блаженствата21 и Матея22; протоколът, според който ще бъдем съдени: нашето богатство е тук.
И тъкмо тук трябва да го търсим. Сигурно ще си кажете, че съм един твърде
простоват папа. (Смях.) Но слава на Бога…
Доминик Волтон: В тази връзка можете ли да кажете коя е основната ви радост?
21

„Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят
Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии. Блажени изгонените заради правда,
защото тяхно е царството небесно. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно
каква и да е лоша дума заради Мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата”
(Мат.5:3-12).
22

Мат. 25:31-46, евангелският текст за Страшния съд. Б.пр.
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Папа Франциск: Аз съм в мир с Господа. Имам много радости. Когато свещеници,
изправени пред различни проблеми, идват да потърсят помощта ми, изпитвам
радостта на някой, който среща сина си; голяма радост е и да отслужиш меса.
Чувствам се свещеник, никога, никога не съм мислил, че ще свърша в тази клетка! (Смях.)
Доминик Волтон: (Смях.) Запазили сте чувството си за хумор. А хуморът е
проблясъкът на интелигентността. Всички го разбират.
Папа Франциск: Ще кажа дори нещо повече: чувството за хумор е онова, което
в човешки план е най-близко до божествената благодат.
Превод от френски: Тони Николов
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Тази година гост на Седмицата на православната
книга във Варна беше архим. Захариас (Захару), духовно чедо на архимандрит Софроний Сахаров и изповедник в православния манастир „Св. Йоан Кръстител” в Есекс, Великобритания. Отец Захариас
е следвал богословие в Православния богословски
институт „Св. Сергий” в Париж, а после и в Солунския университет. В Солун има защитен докторат, издаден като книга: Христос – нашият Път и
нашият Живот. Принос към богословието на личността на старец Софроний. Публикуваният тук
текст е беседа, изнесена по време на Седмицата
на православната книга в Енорийския център при
храм „Св. архангел Михаил” във Варна.

Архим. Захариас

БЛАГОДАРЕНИЕТО КАТО
АСКЕТИЧЕСКИ МЕТОД
Първо искам да благодаря на Бога, Който със Своя благ Промисъл ме доведе в
тази страна, в която в миналото са живели много светии. Благодаря също и на
вашия Високопреосвещен митрополит Йоан, който и трите пъти, в които съм
идвал в България, показа голямо благоразположение към мен, недостойния. За нас,
вярващите, е много полезно да се събираме в името Христово и да говорим за
нашата надежда за живота, който Той е спечелил със Своите Кръст и Възкресение. За нас, християните, има само едно училище и само един Учител – Христос.
Той ни призовава към Себе Си, като ни казва: „Поучете се от Мен, защото съм
кротък и смирен по сърце и ще намерите покой за душите си”1. С други думи,
евангелското училище на Христос е училище по смирение. Ние сме отпаднали
от Божието Лице чрез гордостта, затова има само един начин да се завърнем
при Бога – смирението. В живота си ние постоянно се опитваме да грабнем
онези смирени мисли, които ще ни дадат съкрушено сърце и смирен дух, за да
бъдем приети в Божието присъствие. Поначало смирението би трябвало да бъде
естествена черта на човека, тъй като той няма нищо свое, а всичко е получил
от Бога. Цялото свое битие човек има „назаем” от Бога и само когато Му благодари за това, което вече е получил, той оправдава своето съществуване. Ето
защо благодаренето на Бога става начин на съществуване. Св. апостол Павел
казва: „За всичко благодарете”2, също и да излагаме своите прошения към Бога
1

Мат. 11:29.

2

1 Сол. 5:18.
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с благодарение. Това означава да благодарим докрай за вече получените дарове
и едва след това да отправяме молба за нещо ново. Колкото повече благодарим
на Бога, толкова повече неща Той ни дава. Всички духовни харизми на светиите не са нищо друго освен Божии дарове от Бога, които Той им е давал според
степента на признателност, с която те са ги приемали. И само онези дарове
са ставали техни, за които те са благодарили докрай. И така всичко онова, за
което благодарим на Бога, става наше.
Оттук става ясно защо в центъра на нашия живот е Божествената Евхаристия, Литургията. На светата Литургия ние благодарим на Бога за всички Негови
благодеяния – за онези, за които знаем, и за които не знаем. Тъй като е сигурно,
че благодеянията, за които не знаем, са много повече от онези, за които знаем.
Същият принцип важи и в покаянието: светиите се каят не само за греховете,
за които знаят, но и за своите тайни грехове3, докато не ги изтрият от себе
си.
Светата Литургия е едно знаме на благодарността към Бога. В центъра на Литургията е пресъздаването на жертвата на Единородния Син Божи за спасението на света и това е основната тема на нашето благодарение. Ние благодарим
на Бога за това, че макар да сме паднали в грях, Той не е престанал да върши
всичко, докато не ни е възвел на небето и ни е дарил Своето бъдещо царство. В
най-важния момент на светата Литургия, когато се извършва претворяването
на честните дарове в Тяло и Кръв Христови, хорът пее и изрича от наше име
три пъти думи на благодарението и само веднъж на прошението: „Тебе възпяваме, Тебе благославяме и на Тебе благодарим, Господи, и молим Ти се Боже наш”.
И това е така, защото онова, за което трябва да благодарим на Бога, е много
повече от онова, за което трябва да Го помолим. Той вече всичко е извършил за
нас. Остава само едно нещо, което трябва да направи – възкресението на телата, което ще извърши в деня на Своето славно Второ пришествие.
Така става ясно защо за нас подобава постоянно да благодарим на Бога. Казахме
също и че всички онези неща, за които благодарим на Бога, стават наши. Ако
благодарим на Бога за Неговите страшни страдания, за Неговия непостижим
Кръст, който Той претърпя за спасението на света – тогава благодатта, която
се е изляла от Кръста и Възкресението на Господа, става наша. Тогава ние си
тръгваме от Литургията утешени. Бог на щедростите и всяка утеха докосва
сърцето ни и ни предава онова, което е Негово – нетленното Си утешение. И
това е нетленното утешение на новия Израил, на Христовия народ. И така, благодарението (Евхаристията) е истинското дело на човека.
Св. апостол Павел казва, че всички Божии творения са добри, ако се приемат с
благодарност, защото всичко се освещава чрез словото Божие и молитвата.4 В
Литургията също виждаме този принцип. Тя се основава на думите на Господа,
Който казва: „Вземете яжте, това е Моето тяло... Пийте от нея всички, това
3

Вж. Пс. 19:12.

4

Вж. 1 Тим. 4:4-5.
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е Моята кръв”, както и на призоваването (епиклезата) от Божия народ, за да
дойде благодатта на Светия Дух и да извърши това велико чудо, т.е. претворяването на хляба и виното в Тяло и Кръв Христови.
На св. Литургия ние благодарим на Бога също и за светиите, които Той ни е дал,
за да ходатайстват за нашето спасение. Затова веднага след освещаването на
св. Дарове изведнъж чуваме: „Особено за пресветата, пречиста, преблагословена и славна наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария”. Ние благодарим
на Бога за всички светии – за пророците, апостолите, мъчениците, преподобните и за всеки праведен дух, завършил във вяра, който Той ни е дал, но най-вече
Му благодарим за Неговата пречиста Майка, станала мост между небето и земята. Със своята чистота, послушание и предаване на Божията воля Пресвета
Богородица е привлякла Самия Създател да дойде на земята. Когато благодарим
на Бога за Неговите светии и за Пречистата Му Майка, тогава благодатните
дарове на светиите и благодатта на света Богородица стават наши. С други
думи, ние влизаме в общението на благодатните дарове на всички светии и на
Божията Майка. Това е и причината, поради която получаваме такова голямо
утешение на светата Литургия. Ние, бедните, влизаме в богатата общност на
благодатните дарове на всички светии. Св. апостол Павел казва, че всеки един
от нас, всеки член на Църквата, има свой особен дар5. За да бъдем членове на
тялото Христово, трябва да имаме такъв дар. И този наш неповторим духовен
дар ни прилепва към тялото Христово и ни прави участници в даровете на всички светии.
Кой е този неповторим дар, който ние принасяме на Бога на светата Литургия?
Това е подготовката, която извършваме насаме – покаянието, молитвата, изучаването на словото Божие, цялата духовна работа, която извършваме тайно
в своя личен живот – плодовете на този труд ние принасяме на Бога на Литургията. Това е нашият духовен дар, който влагаме в честните дарове, които
свещеникът принася на Бога. Когато свещеникът казва: „Тези Твои дарове от
всичко, което е Твое, принасяме на Тебе за всички и заради всичко” – тогава и
нашият духовен дар, върху който сме се потрудили насаме, ще се издигне нагоре
към Бога. И колкото повече неща е обхванала нашата молитва в „скришната
ни стая”, върху толкова повече неща ще дойде Божието благословение. Ако в
този духовен дар ние вложим целия си живот, тогава и Бог, Който ще освети
даровете и ще ги претвори в Тяло и Кръв Христови – тогава и Той ще вложи в
тези дарове целия Свой живот, Светия Дух. По този начин на св. Литургия се
извършва едно голямо чудо – човекът успява да замени своя малък, краен живот
с безкрайния живот на Бога. Ние принасяме на Бога малки тленни дарове, а Той
ни дарява нетленни и вечни блага. Тази замяна на животи – на живота на Божия
народ с живота на Бога – е най-великото чудо, което познава мирозданието.
След причастяване със св. Дарове ние пеем: „Видяхме истинската светлина, приехме Светия Дух, намерихме истинската вяра. Покланяме се на неразделната
Троица, защото Тя ни е спасила”. Това е „новата песен”, която св. пророк Давид
5

Вж. Рим. 12:6.
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ни призовава да възнасяме всеки ден на Бога. С нашето участие и благодарение,
което принасяме на Бога на св. Литургия, ние получаваме все нови дарове от Бога
и затова ставаме способни да Му пеем „нова песен” на признателност всеки ден.
Тази замяна на животи е централният момент в нашия християнски живот.
Всичко друго, което вършим, е една програма, за да осъществим тази замяна.
Например поставяме си за цел да имаме постоянно съкрушено сърце и смирен дух,
за да имаме лесен и свят достъп до Бога. Нашият Бог има една „слабост” – Той
се обръща към душата, която Го доближава със смирен дух. Природата на Бога
е да бъде „Отец на щедростите и Бог на всяка утеха”6. Бог е небесният Лекар,
Който идва да изцели зле страдащите, и ние можем да се съединим с Него само
когато идваме при Бога съкрушени и със съзнание за своята болест. Ние хората
сме истинни само когато изповядваме своята греховност. Св. ап. и евангелист
Йоан казва, че ако кажем, че нямаме грях, се заблуждаваме7, но ако изповядваме
своята греховност, Бог е праведен и благ и иска да ни очисти от греховете ни
и да ни освободи от всяка неправда. Защо е така? Защото, когато изповядваме
своята греховност, ние ставаме истинни, открити. И понеже ставаме истинни,
Духът на Истината обича да се вселява в нас. А само когато Светият Дух
дойде и се всели в нас и ни помага, ние можем „да вършим свети дела със страх
Божи”8. И така, една е програмата на нашия живот – да имаме съкрушен дух, да
се приближаваме към Бога със смирено сърце, за да се освободим от пагубата
на греха. Ако се вгледаме в молитвите, които ни предлага Църквата, ще видим
същата програма. Например сутрин казваме на Бога: „Сподоби ни, Господи, през
тоя ден да се запазим без грях”; следобед на вечернята казваме: „Сподоби ни,
Господи, тая вечер да се запазим без грях”; а вечер на малкото повечерие казваме: „Сподоби ни, Господи, тая нощ да се запазим без грях”. Една е целта на нашия
живот: да изтрием греха, защото, изтривайки греха, ние изтриваме духовната
смърт, влязла в нас чрез него.
Познавам много хора, много монаси, които са превърнали благодарението в аскетически метод, и с този аскетически метод те побеждават всяко изкушение
в своя живот. Ще ви дам един пример. В една страна в Западна Европа една
православна лекарка изпаднала в сериозен конфликт с началника на клиниката,
в която работела. Тя стигнала до отчаяние и дори искала да напусне работа.
Отишла при своя духовник и му разказала за случая. Духовникът  казал: „Нека
да опитаме още едно нещо. Моли се на Бога по следния начин: „Благодаря Ти,
Господи, че си поставил този труден човек в живота ми, за да ми показва колко е
далече сърцето ми от Тебе”. Тя се молила така две-три седмици и накрая началникът на клиниката (а той бил нерелигиозен човек) отишъл при нея, поклонил 
се и казал: „Или аз сгреших, или Вие вече не сте същият човек”. Те се помирили
и оттогава тяхното сътрудничество протичало по един благоприятен начин.
Наистина, след тази смирена молитва нито жената вече била същата, нито
другият останал недокоснат от действието на смирената  молитва.
6

2 Кор. 1:3.

7

Вж. 1 Иоан. 1:8.

8

2 Кор. 7:1.
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Нека да кажем обаче още по-просто как благодарението може да стане аскетически метод. Когато в живота си се сблъскаме с някаква трудност, с някаква
безизходица, ако успеем да смирим сърцето си и да благодарим на Бога за всичко,
което Той е направил за нас до този момент, тогава с пълна увереност можем
да Го помолим да ни помогне и още веднъж. Така благодарението се превръща в
сила, която побеждава всяко изкушение. Често е възможно да не бъде изцелено
злото, което търпим в живота си, но след една такава молитва Бог със сигурност ще ни даде сили ние да се издигнем над това, което ни измъчва, и да го
понесем.
Това бяха встъпителните думи, с които исках да започна. Сега, ако желаете,
можете да зададете въпроси върху това, което казахме. Така ще мога да разбера по-точно къде се намира вашият дух и да проведем разговора си в съответствие с това.

Въпрос: Всичко е Божи Промисъл и допущение. Тогава как бихте обяснили турското робство? Фактът, че българският (а също и гръцкият) народ е бил петстотин години под турско робство?
Отговор: В посланието си св. ап. Петър казва, че Божият съд започва от Божия
дом и ако праведникът едвам се спасява, къде ще бъде грешникът.9 Какво означава това, че Божият съд започва от Божия дом? Това означава, че Бог изпитва
Своите хора повече от онези, които са далеч от Него. Самият св. ап. Павел казва, че Бог ни възпитава, за да не погинем заедно със света10 – със суетния свят,
който ни заобикаля. И така, Божият съд започва от Божия дом, а по същество
Божият дом е Самият Христос, защото „в Него телесно обитава всичката пълнота на Божеството”11. Но при все това Бог Отец не е пощадил Своя Син, а
Го е предал на смърт заради нашето спасение. И тъй като смъртта на Господа
е била доброволна, но и невинна, т.е. несправедлива, то Неговата смърт става
осъждане на нашата справедлива смърт, която има за свой предвестник греха.
Този Божи съд се повтаря във всички православни народи. Той се проявява или
като нашествие от другоплеменни народи, „наказваща сила”, или може да дойде
от наши сънародници, както става по времето на комунизма. Бог обаче, Който
ни изпитва, Той същият е в състояние да ни въздаде за цялата вечност справедливост и възмездие за онова, което ни е сполетяло.
И в този случай виждаме, че Божието благоволение идва върху хората, които
са се предали на Бога, за да понесат Божия съд, и те правят това, за да се
повтори в живота им съдът на Сина Божи. Нека да вземем светите апостоли. С
9

Вж. 1 Петр. 4:17–18.

10

Вж. 1 Кор. 11:32. Българският превод „от Господа... се наказваме” не предава точно гръцката дума
παιδευόμεθα, която е от глагола παιδεύω, т.е. възпитавам, обучавам – б. пр.
11

Кол. 2:9.
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изключение на един, св. ап. и евангелист Йоан, никой друг от тях не е починал от
естествена смърт. Най-светите апостоли Бог е предал на мъченическа смърт.
По този начин и тяхната смърт става осъждане на смъртта, дошла чрез греха
в живота на света.
Със Своята смърт Христос е спасил целия свят от смъртта на греха. Господ
е бил безгрешен и доброволно е приел да умре вместо всички нас, затова Неговата несправедлива смърт става присъда над нашата смърт и така Той ни
спасява от смъртта на греха. И същото това осъждане претърпяват и всички
свети Божии хора. Христос казва на Своите ученици: „В света скърби ще имате, но дерзайте, Аз победих света”12. И така, за нас единствено важното е да
следваме Христос. Тогава Той ще сподели с нас Своята победа над смъртта за
цялата вечност.

Въпрос: Имам следния въпрос. Понякога изпитвам облекчение, когато се причастявам, но понякога изпитвам облекчение, когато не съм се причастил. Защо
става така?
Отговор: Божието утешение идва най-вечно чрез причастяването със светите
Тяло и Кръв Христови, понеже светите Дарове са пълни с живота на възкръсналия Христос. Когато успеем да се причастим с чиста съвест и горещо сърце, получаваме утешение, защото влизаме в Божието присъствие, а то е животворно.
Но ние можем да влезем в Божието присъствие и по много други начини. Например чрез призоваването на Името Христово. Името на Христос е неотделимо
от Неговата Личност. Затова, когато призоваваме Името Му, ние влизаме в
Неговото присъствие. Чрез призоваването на Христовото Име ние трупаме
следите от Неговата благодат в сърцето си. Тези следи на благодатта ни
утешават и съграждат сърцето ни в храм на Светия Дух, в храм Божи. Затова
и св. ап. Павел в своето послание до солуняните ни казва: „Непрестанно се молете”13. Когато непрестанно призоваваме Христовото Име, ние сме в постоянно
съприкосновение с енергията на Духа на Христос. И това съприкосновение ни
очиства, просветлява и освещава. Така Иисусовата молитва е още едно мощно
средство, чрез което идва Божието утешение и ни съгражда в храм Божи.
Ще ви кажа още едно средство. Цялото творение е приведено в битие чрез Божието слово и заповед. И когато ние изучаваме словото Божие и му дадем възможност да обитава изобилно в нас, тогава то ни предава творческата енергия
на Бога. Цялото Свещено писание е слово на Бога. Това е словото, с което Той
ни е говорил. Когато това слово се превърне в наш език, в наше слово, с което
ние говорим на Бога, тогава Самият Свети Дух, Който е дал тези думи, ходатайства за нас.
12

Иоан. 16:33.

13

1 Сол. 5:17.

27

Седмица на православната книга

Словото Божие е творческата енергия на Бога. Затова ние трябва не само да
изучаваме словото Божие, но и да го превърнем в свой език, с който ние говорим
на Бога. С други думи, словото Божие трябва да вдъхновява молитвата ни и
тогава творческата енергия, която то съдържа, ще съзижда и обновява нашия
живот. Затова и апостолът казва, че свети Божии хора, движени от Светия
Дух, са ни говорили14, те са ни изрекли словото Божие за наше усъвършенстване.
Дотук говорихме за трите най-силни средства, чрез които човек получава утешението на Светия Дух и се съгражда в неръкотворен храм Божи. В живота на
Църквата обаче има и много други средства, чрез които можем да привлечем
Божията благодат, която ни утешава и усъвършенства и ни превръща в избрани
съсъди на Светия Дух.
Нека да споменем и едно по-просто средство. Всеки път, когато срещаме някой
събрат, някой човек, и го поставим по-горе от себе си, отнасяме се към него с
почит – това е угодно на Бога и ни носи благодат. Причината е, че именно по
този начин Господ ни се е открил. Господ не е пожалил Себе Си, а е предал Себе
Си на болки. От онези, на които е говорил, Той претърпява страшна скръб. Той
предава Себе си на страшна скръб за спасението на другия, т.е. за всички нас.
Затова и ние трябва да почитаме другия повече, отколкото почитаме себе си.
Както казва апостол Павел: „Нека бъдем внимателни един към други, за да се
насърчаваме към любов и добри дела”15. С други думи, трябва да подхождаме един
към друг в едно пределно напрегнато състояние на любов, която ни тласка към
добри дела.
Ние сме създадени по образ на светия троичен Бог. И така, както светият Троичен Бог, Отец, Син и Свети Дух, живее в една неизказана пълнота на общението
в любов, така и ние, ако спазваме Божиите заповеди и почитаме ближните си
повече, отколкото себе си, тогава и ние ще живеем в такова блажено общение
на любовта. Това състояние ще ни подтиква не към зло, а към благи дела. И
така, важен е другият, а не нашият аз.
Това положение е от особена важност за нас, свещениците. Ако ние, свещениците, не успеем да се смирим пред хората, които идват да ни помолят за помощ,
няма да можем да им предадем духовен дар. Не бива да се държим с властта, която ни дава тайнството ръкоположение. А нашето поведение трябва да излъчва
благодатта на смирената любов, която извира от смирения Бог, от Спасителя
Христос. Господ ни е дал един велик и удивителен урок. Той казва, че оня, който
слугува е по-голям от оня, който седи на трапезата16...
Въпрос: Отче Захариас, искам да ви попитам следното. Трудно е да различим
кое е онова, което трябва да отсечем от себе си, от онова, което може да бъде
преобразено в Тялото Христово. Ще ви дам един пример: Традиционното като14

2 Петр. 1:21.

15

Евр. 10:24.

16

Вж. Лук. 22:27.
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лическо богословие например смята, че плътското съжителство между мъжа
и жената е неизцелима похот, която се оправдава в брака единствено от чедорождението. Поради тази причина при тях монашеското, иноческото, битие
стои по-високо от съпружеското съжителство. И в православието има такива
крайности в аскезата. Получава се така, че ние трябва да отсечем повечето
от природните си отправления поради тази причина, че ги смятаме за греховни
отправления. В края на краищата, преобразеният човек е немислим, а единственият праведен човек е инокът, монахът.
Нека по-просто да задам въпроса. Как да отличим онова, което подлежи на преобразяване в Тялото Христово, от онова, което подлежи на отсичане като греховен обрастък?
Отговор: Да, господин професор17, ще ви отговоря. За нас най-важното е да
изпълним голямата Христова заповед: „Да възлюбим Бога от всичкото си сърце,
и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила”18, с цялото ни
същество. За нас грях е всичко онова, което оковава сърцето и не му позволява
свободно да възлюби Бога и да Го последва. И това преди всичко е страстта на
гордостта, която умъртвява сърцето.
Спомням си, веднъж при старец Софроний дойде едно младо момиче, плачейки, защото не можеше да преодолее някаква своя немощ, някакъв свой грях. Старецът
 каза: „Превърни греха си в трамплин към вечния живот”. С други думи, всяко
нещо, което пречи, което оковава сърцето, за да не може да се предаде на Духа
на Христос – това за нас е грях. И ние трябва да се борим да снемем оковите
от сърцето си. Ние искаме сърцето ни да бъде свободно. Затова всички страсти
всъщност са окови, пленничество. За нас има само едно средство да освободим
сърцето си – Христовия Кръст. Ако възлюбим Кръста Христов, тогава Кръстът
ще стане за нас Божи ключ, който с едно завъртане надясно ще освобождава
сърцето ни, за да може то да възходи в Неговото присъствие, а с едно завъртане наляво той ще затваря сърцето и ще го превръща в пръст, в земята, от
която е взето.
Христовият Кръст се проявява в живота ни по най-различни начини. Когато
обаче станем приятели на Кръста, тогава в нас започва да се осъществява
тайнството на нашето преобразяване, на нашето обновление. Често когато
хората приемат своя недоброволен, нежелан кръст на Божия промисъл в живота
си, те успяват да намерят голяма благодат на освещаването. Подвижниците,
монасите например се стремят да бъдат приятели на Кръста, като се стараят
да вършат един доброволен подвиг в живота си.
Христос обаче, Който е сътворил сърцето на всеки един от нас по неповторим
начин, най-добре знае какъв кръст е нужен, за да се освободи сърцето ни. И това
е кръстът на Божия промисъл в живота ни. Ако при всички обстоятелства в
17

Въпросът е зададен от проф. Калин Янакиев. Б.ред.

18

Марк. 12:30.
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живота си ние отдаваме на Бога слава и праведност, тогава ние сме приятели
на Кръста. Всички пророци и светии са правили тъкмо това – те са отдавали
праведност на Бога, а върху себе си са вземали укорението, прегрешенията. От
тази гледна точка дори грехът не може да ни отдели от Бога, защото в този
случай той става повод за по-голямо покаяние, а следователно и за по-голяма
благодат от Бога.
В една от коленопреклонните молитви на вечернята на Петдесетница, изразяваща духа на православното мислене, се казва: „Пред Тебе едничкия съгрешаваме,
Христе Боже наш, но и на Тебе едничкия служим”19. И нашият стремеж е това
наше богопочитание накрая да погълне цялата ни греховност.
С други думи, ние нито се спасяваме, нито погиваме от делата, които вършим.
Ние се спасяваме, ако носим в тялото си живото усещане за Бога, а „тялото”
на нашето тяло е сърцето. И ние погиваме, когато Божията енергия не оживотворява нашето същество.
В Стария завет се казва: „Какво е човекът?”, и го определя по следния начин:
Човекът е „дълбоко сърце с духовно (умно) и божествено усещане”20. И това е
нашата последна цел.

Въпрос: Как да тълкуваме сънищата си, когато сънуваме например Света Богородица или Иисус Христос?
Отговор: Аз лично имам „алергия” към сънищата. От малък съм научен да не
обръщам внимание на сънищата. Понякога наистина Бог може да пожелае да
утеши човека чрез някой сън. Много е опасно обаче, ако свикнем да приемаме
сънищата си за истина. В Свещеното писание виждаме, че понякога Божиите
светии са получавали сънища, в които Бог им се е откривал. Тези хора обаче са
били праведни, казва Писанието, т.е. те са живеели на равнище, по-високо от
човешкия закон, имали са чисто сърце.
За нас е важно едно: да имаме съкрушено сърце и смирен дух, за да можем да
бъдем приети в Божието присъствие всеки път, когато застанем на молитва.
Тогава Бог ни дава такова утешение, което е неописуемо и дори човешкото въображение не може да проумее. Със своето въображение (а следователно и чрез
сънищата) човек може да докосне само сътворените неща, а онова, което Бог ни
дава, надхвърля всеки ум и разум. При светиите виждаме как въображението е
станало непотребно. Това е така, защото животът, който те носят в сърцето
си като Божи дар, е неописуем и надхвърля всеки ум и въображение. Ето защо
едно от нещата, които трябва да се преодолеят на последния стадий на духов19

Вж. втората молитва от вечернята на Петдесетница. В гръцкия текст е казано „λατρεύουμε” (от „λατρεύω”),
т.е. „обожаваме Те, принасяме Ти служба като на Бог”. Съответно λατρεία означава и богопочитание, и богослужение.
20

Вж. Пс. 63:7 и Притч. 15:14 по превода на 70-те.
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ния живот, е въображението. Тогава ще можем да стоим пред невеществения
Бог с невеществен ум.21

Въпрос: От свети Силуан знаем за откровението, което му е дадено: „Дръж ума
си в ада, и не се отчайвай”, но в същото време знаем и за известния му плач
по „изгубения рай”22. Тези две неща са се случили в различно време на духовното
му израстване. Можете ли да обясните накратко този път и как може да бъде
представен изгубеният рай за съвременния човек?
Отговор: За нас изгубеният рай е лишаването от Божията благодат. В службата за Петдесетница можем да видим как песнопенията говорят за Божия рай
като за Божията благодат, за онази благодат, която на Петдесетница се е изляла върху всяка плът. Божията благодат е мост, който съединява тварното с
нетварното, с мястото на Божието присъствие. За нас раят е Самият Христос
и връзката, която имаме с Него. Ако имаме силна, чиста и свята връзка с Христос, това за нас ще бъде раят, който започва сега и нараства и се усъвършенства във вечните векове. Ето защо ние трябва да придобиваме благодат, която
ще ни съедини с Него. Благодатта постоянно ще укрепва връзката ни с Господа.
И така, „изгубеният рай” е нашето отделяне, отпадане от Лицето на Христос.
Изгубеният рай е отдръпването на благодатта. Когато Христовата благодат
е с нас, ние имаме пълнота в сърцето си. Тогава в живота ни няма никакъв недостиг.

Въпрос: Някои християни казват, че след причастието на св. Литургия усещат
огромна благодат, но когато си отидат вкъщи, веднага се скарват с някого,
например с жена си. Как е възможно това?
Отговор: Ние много пъти получаваме благодат от Бога и много пъти я губим.
Това означава, че сърцето ни все още не е очистено, за да може благодатта
да се упокои и да остане в него. Монасите много добре познават тази борба.
В сърцето ни винаги има някакви неочистени ъгълчета. Затова и благодатта,
която получаваме от Бога, не остава за постоянно в сърцето. В този живот ние
непрестанно вървим нагоре-надолу. Това продължава дотогава, докато не научим
един голям и силен урок: спасението не е наше постижение, а е дар от Бога.
Затова със смирение се молим: „Даром, спаси ни, Господи”.

21

Вж. главата „За видовете въображение и за борбата с него”. В: Архим. Софроний (Сахаров), Свети Силуан
Атонски, С., Омофор, 2008, с. 171-190.
22

Вж. главата „Плачът на Адам” в: Архим. Софроний (Сахаров), Свети Силуан Атонски, С., Омофор, 2008, с.
470-476.
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Въпрос: Старецът Софроний казва, че миряните в света получават в Литургията същата благодат, каквато получават монасите от молитвата.23 Бихте ли
обяснили по-подробно този момент?
Отговор: Старец Софроний казва, че е важно да живеем постоянно в Божието присъствие. Светите подвижници са постигали това в пустинята. Старец
Софроний казва обаче, че в наше време вече няма места, които могат да бъдат
„пустиня”. Всичко е под контрол, всичко е в смут. Ако се научим обаче да живеем
правилно св. Литургия, тогава на равнището на молитвата ще получим същите
плодове, каквито са имали светите исихасти в пустинята.
Нека да го кажем по-просто. Св. исихасти с постоянното си пребиваване в Божието присъствие са успявали да съхранят сърцето си ранено от Божията любов и тази рана в сърцето не им е позволявала да забравят Бога нито за миг.
Същата рана в сърцето обаче може да породи и св. Литургия, когато човек правилно участва в нея. В св. Литургия по един съвършен начин се рисува образът
на Господ Иисус Христос и този образ на Господа се отпечатва в сърцето ни.
Тогава човек, тръгвайки си от св. Литургия, не може да забрави образа на Христос. Изпълнен с благодарност от благодатта, която получава от св. Тайнство
на Литургията, вярващият непрестанно носи жар в сърцето си и признателност
към Бога, Който го е облагодетелствал; признателност към Благодетеля и възлюбения Бог.
Старец Софроний казва и нещо още по-смело. Той казва, че в св. Литургия можем
да намерим дори още по-голяма благодат от тази, която са намирали св. подвижници в пустинята. Това е възможно, когато се молим на Литургията, след
като сме се подготвили, както трябва, и се причастяваме със св. тайни с чиста
съвест.
Веднъж бях в гр. Клуж в Румъния. След беседата един от вярващите ме попита следното: „Кое е по-правилното – честото или рядкото причастяване?”.
Отговорих му: „Не знам. Молитвите преди св. Причастие не говорят нито за
често, нито за рядко причастяване. В тях се говори за достойно причастяване. Ако някой се причастява рядко, но достойно – той прави добре, но ако някой
се причастява често и достойно – той прави още по-добре”. Тогава човекът
ме попита: „Какво представлява достойното причастяване?”. Отговорих му:
„Страхувам се да дам отговор на този въпрос от себе си. Ще ви кажа обаче
какъв отговор дава един от светиите на нашата Църква – св. Симеон Нови Богослов. Той казва: „Ако някой всеки ден плаче пред Бога за това, че е далеч от
Него, т.е. оплаква своята нищета, такъв човек може да се причастява достойно
всеки ден. Ако някой обаче не плаче пред Бога за греховете си, той дори и само
веднъж в годината да се причасти, например на Пасха, нищо не е получил. И това
прекрати разговора ни.
От книга Откровение знаем, че Бог нищо не цени у човека в по-голяма степен
23

Вж.: Архим. Софроний (Сахаров), Ще видим Бога както си е, С., Омофор, 2005.
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от сълзите на покаянието. Там се казва, че когато Христос дойде в деня на
Своето славно Второ пришествие, последният жест на Неговото човеколюбие
ще бъде да избърше от очите на Своите избраници всяка сълза. Помислете само,
Творецът на света да трие сълзите от очите на делата на Своите ръце.24 С
други думи, това, което прави човека истинен, са именно сълзите на покаянието.
Спомнете си как св. ап. Петър се отрича от Господа три пъти. Но когато Господ
отправя Своя взор към него от преторията и така ранява сърцето на Петър,
той излиза навън и плаче горко.25 И Господ не само че не го отхвърля поради
неговото предателство, а заради горчивите му сълзи го възстановява на първо
място сред апостолите.
И така, братя мои, и ние имаме надежда в нашия Бог, защото Той е Бог на каещите се.
Превод от английски: Мила Игнатова

24

Вж. Откр. 21:4.

25

Вж. Лук. 22:62.
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Филип Димитров

РАЗМИСЛИ ПО ВЪПРОСА
ЗА РАННОТО ДАТИРАНЕ НА
ЕВАНГЕЛИЕТО ОТ ЙОАН
На пръв поглед изглежда, че проблемът за датировката на новозаветните текстове и в частност на Евангелието на Йоан е чисто академичен и не би трябвало да представлява особен интерес за вярващия човек. Струва ми се обаче,
че тази датировка повдига въпроси, свързани с важни аспекти на християнската
вяра.
Нямам предвид това, с което започва уважаваният автор на наскоро публикуваната статия в сп. Християнство и култура д-р Thomas L. Stegall (текст от
2009 г.)1, а именно, че въз основа на датировката едни църкви или групи от вярващи могат да предявяват своите претенции спрямо други. Този „политически”
въпрос би могъл да бъде оставен на заден план. Но ми се струва, че разбирането
на човешките събития от най-ранния период след Разпятието и Възкресението,
включително и чрез датировките, може да даде по-голяма яснота на християнина в подхода към собствената му вяра.

1

Стигъл, Т. Преоценка на датировката на Евангелието от Йоан. – В: Християнство и култура, 6 (123)/2017 г.,
с. 31-60.
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За разлика от мюсюлманите и мормоните, ние се осланяме на текстове, които
не са „диктувани” (и следователно представляващи безапелационно „сведената”
от Бог истина). Смятаме ги за вдъхновени, или по думите на Юстин Мъченик, за
„мемоари, съставени от Негови апостоли и техни следовници”2, които предават
Благата вест. Приемаме, че Евангелистите в добросъвестното си старание и с
помощта на Светия Дух са успели да предадат точно думите Христови, както и
своите наблюдения. Но писането на Евангелията не става под Божия диктовка.
Дух Свети, който слиза над апостолите на Петдесетница, им дава способността да говорят чужди езици, не да пишат евангелия.
Затова и повечето от тях така и не прописват. Не бихме могли да се удивляваме, че след като Син Божи изпита колебания, съмнение и страдание като
есенциални характеристики на човешката природа, подобни чувства са могли да
оцветят дори наблюденията и действията на евангелистите, както и подбора
на онова, което те ни съобщават в своите „мемоари”. Иначе казано: Евангелията са боговдъхновени, но в крайна сметка човешки дела. А това означава, че
е необходимо да ги разбираме не просто в исторически („бе разпнат за нас при
Понтия Пилата”), но и в по-общ човешки, т.е. и психологически контекст.
Публикуваната в сп. Християнство и култура статия на Томас Стигъл обобщава доста убедително доводите за датировката на Евангелието от Йоан преди,
респективно след падането на Йерусалим (70 г. от н.е.) и разрушаването на
Храма. Трудно бих могъл да добавя нещо към написаното.3
Известно смущение у мен предизвиква лекотата (присъща не само нему, но и на
основната част от академичната общност), с която се отхвърля възможността
за датировка на Евангелието от Йоан към периода преди събора от 49/50 г.4 – събитие (на което „апостолите и презвитерите се събраха” и), което за пръв път
води до формулирането на общи правила за поведение на християните и отваряне
към езичниците чрез пренебрегване на някои изисквания на юдаизма, вкл. обрязването. Както и да се отнасяме към идеята за един по-широк, макар и не експлициран смисъл на тези правила и оттам – на този събор въобще, не можем да не
приемем, че подобно събрание по необходимост е трябвало да разисква – и постигне съгласие – по основни принципи на вярата. Визираният период е свързан с
гонения на християните и разпръскване на апостолите5 и не би било удивително,
ако през него различия и дори спорещи тенденции в представянето на събитията
биха могли да се оформят като основа за писани текстове. Споменатият период
2

”The memoirs which I say were drawn up by His apostles and those who followed them" Dialogue with Trypho
(Chapter 103). В: http://www.newadvent.org/fathers/01287.htm
3

Тук би следвало да се спомене и J. A. T. Robinson. The New Look on the Fourth Gospel. Paper to an Oxford
Conference on the Gospels, 1978, в която той опровергава „петте аргумента на изследователите от ранния ХХ
век срещу ранното датиране на Йоан”, а именно: (I) че „четвъртият евангелист” се опира на извори, сред които поне едно от синоптичните евангелия; (II) че културната му база (background) е различна от тази, за която
разказва; (III) че трудът му е свидетелство не за историческия Иисус, а за вярата в Христа; (IV) че отразява
най-късния етап от теологичното развитие на първия християнски век; (V) че автор не е нито апостол Йоан,
нито въобще очевидец на събитията.
4

Деян. 15:6-29.

5

Деян. 8:4; 11:19-21.
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би могъл да се стесни в интервала между мъченичеството на Стефан ок. 35 г. и
първите години след смъртта на Ирод Агрипа през 44 г., когато с връщането на
Петър и другите апостоли, при вече установената роля на Яков, брат Господен, в
Йерусалим и вестите за мисионерската дейност на Павел и Варнава, се създава
необходимостта от – а и основата за – постигане на съгласие.
Вече споменах, че възприемам съображенията на Робинсън, Стигъл и др. в полза на
ранния Йоан (преди разрушаването на Храма). Оттам нататък отхвърлянето на
възможността за датиране на Евангелието от Йоан през най-ранния период (35–45
или 48 г.) бива обяснявано с няколко аргумента, посочени и в статията на Стигъл.
Главният сред тях остава приемането, че Йоан е писал, за да допълни Синоптиците. Такъв аргумент отлично се вписва и в атеистичната логика: ако християнството е създадено постепенно, по-развитите философски конструкции се появяват по-късно, за да „допълнят” по-ранните, които са „по-примитивни”. (Тази
наукообразна логика – впрочем аргументирано отхвърлена от авторите, цитирани в посочената по-горе статия – за съжаление е била потребявана твърде дълго и дори когато е отхвърлена, на несъзнавано равнище продължава да действа.
Вярата в прогреса, която прониква съвременния живот, също предполага някакво непрестанно движение „нагоре” и „напред”, значи и от „по-просто” към
„по-сложно”, и така практически задължителният за използване научен жаргон
неусетно подсилва подобна нагласа.)
Темата за допълването обаче звучи малко объркващо, когато видим какво се
допълва: от една страна, основополагащи принципи, без които християнската
мисъл не би могла да се развива логически, но от друга – факти, които по много
по-драматичен начин разкриват и божествената (мощ) и човешка (лични свързаности) страна на Христа.
Познат е доводът, че Йоан трябва да е писал след Синоптиците, защото не
съобщава някои събития (свързани със Зачатието, изкушенията) или ги споменава като че трябва да са изложени (писмено?!) по-рано (предимно свързани с
Кръстителя, но също и идентичността и самата поява на дванадесетте). Този
довод обаче има два аспекта, които го правят неубедителен:
1. От познавателна гледна точка: новозаветните текстове се мислят като да
са писани във вакуум, и то специално за нас. Човешкото писане е винаги в контекст (затова до ден днешен си блъскаме главата за тези неща, които мислим,
че е важно да знаем, но авторите от предходни времена не са счели за нужно да
опишат, понеже са смятали, че се разбират от само себе си). Ако Евангелието
беше „диктувано” слово, бихме могли да очакваме представяне на материята
„като за всички времена”. То обаче е само вдъхновено и презумпцията, че всичко
трябва да е описано изчерпателно, не е валидна.
2. От гледна точка на възглед: Йоан и Синоптиците се мислят като да са придавали на споменатите факти и теми една и съща степен на значимост. Нека
ги разгледаме поотделно:
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а) Темата за безсеменното зачатие е звучала твърде шокиращо за тогавашните стандарти. Тя прочее смущава някои по-примитивно мислещи материалисти
и до днес. Психологически да се разисква тази тема е било твърде деликатно6,
особено докато Девата е била още жива (а ние имаме terminus ante quem за нейната смърт Събора от 49/50 г., както и традицията, която помества смъртта
 около 48 г.). Самият концептуален подход в Иоан. 1:1-10 не изисква непременно
да се съобщават чисто житейски факти като зачатието, особено ако темата
е била смутоносна. Но така или иначе, ако приемем трудността да се говори
за безсеменното зачатие приживе на Пресветата Дева за съображение при датирането на Евангелията, по-лесно би ни било да поставим Лука и Матей след
Успение Богородично, отколкото Йоан и Марк.
б) Йоан споменава Кръстителя още в глава първа, като подобно на Синоптиците,
поставя акцент върху това, че той не е Христос, спестявайки само колоритното
описание на вида и действията му. Очевидно е, че (особено скоро след събитията!) Кръстителят е бил достатъчно популярен, за да трябва да бъде описван
с познавателна цел. По-специфично е обаче споменаването7 след изцелението в
съботния ден (т.е. „нарушаването на закона”, на който Кръстителят е известен
като блюстител), където Иисус изрично посочва, че свидетелството Йоаново
е от човек, „обаче свидетелството, което аз приемам, не е от човека; но казвам това, за да се спасите вие”8. Пасажът набляга на разграничението между свидетелството на Кръстителя и делата Иисусови, които са свидетелство
„по-голямо”, и стига до кулминационното „от човеци слава не приемам”9. Също и
от по-деликатно формулираните текстове на Матей и Лука може да се допусне
известно напрежение между Кръстителя, който праща учениците си да питат
„дали ти си оня, който има да дойде, или друг да чакаме”10, и Иисус, който отговаря: „И блажен, който не се изкуши в мен”.11 Не би било пресилено да се поддържа,
че след Събора от 49/50, за който апостолите се събират в Йерусалим, позициите са до голяма степен изчистени и че нюансът, съдържащ се в спомена на Йоан
Евангелист, не би изглеждал толкова важен. Дали обаче тези думи не са звучали
по-значимо в един по-ранен момент, когато позициите са се избистряли?12
Коментарът върху липсващите изкушения сигурно би изисквал един много
по-пространен текст, в който отново темата за психологическата кохерент6

Обстоятелството, че приемаме безсеменното зачатие като част от моралната система на християнството,
не означава, че то е звучало така и в онези времена. От Павел до Амвросий Медиолански се натрупват разбиранията защо „съсъдът възприел Христа” не би могъл да е бил осквернен чрез плътско сношение. Но би могло
да се твърди, че за слушателите на първоапостолите тази тема е звучала различно и че по-скоро коментарите
по нея са могли да предизвикат реакции, които биха могли да бъдат болезнени за онези, на които Дева Мария
е била скъпа.
7

Иоан. 5:31-44.

8

Иоан. 5:34.

9

Иоан. 5:41.

10

Мат. 11:2, Лук. 7:19.

11

Мат. 11:6, Лук. 7:23, който в други преводи звучи като: „Блажен, който не се препъне в мен”.

12

Излишно е да споменавам, че на никого не би хрумнало да твърди, че Евангелистите са записали всичко
казано от Иисус. Следователно за подбора на записаното важна роля е играла преценката за „важност” в съответния пространствен и времеви контекст
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ност на образа на Иисус, представен, от една страна, от Йоан и от друга – от
Синоптиците, би била водеща, но тя едва ли ще ни помогне много в датировката. Едва ли е близко до ума обаче, че при толкова много повтарящи се и у Йоан
факти той би ни спестил тъкмо изкушенията по мотив, че вече е писано за тях.
Темата за „допълването” придобива особен смисъл, когато става дума за възкресението Лазарево. Обстоятелството, че и тримата Синоптици пропускат
да споменат този факт, може да има следните възможни обяснения: не им е бил
известен; не им се е струвал достатъчно важен; бил е така оспорван, че е било
по-разумно да го пропуснат, за да не объркват читателя; имало е друга причина
за това. Поне на Матей, като очевидец (а и на Марк), фактът не може да не е
бил известен. Да са го сметнали за маловажен, звучи нелепо при наличието на
другите описани случаи на връщане към живот (дъщерята на Ир, синът на вдовицата в Галилея). По същите причини отпада и третата възможност, толкова повече че за тогавашния културен контекст изправянето за живот със сигурност
е звучало по-малко контрадикторно от безсеменното зачатие. Разкриването на
„другата причина” би могло да ни доведе по-близо до разбирането на човешкия
контекст, в който са писали Евангелистите.
Преди да се насочим към нея, следва да отбележим, че темата за „допълването”
всъщност идва от първите църковни отци, които са „чули” за нея от непосредствен свидетел. Отбелязват го Ириней Лионски и Евсевий Кесарийски на базата
на „чуто” от Климент Александрийски или Папий Йерополски, които пък са го
чули от Поликарп или друг близък до апостолите (Аристон, Презвитер Йоан).
Както и да е било формулирано първичното съобщение, това, което е стигнало
до нас, носи два елемента: разграничаване на Йоан от Синоптиците (което
е видно и за най-начеващия читател) и поставяне на Йоановия текст спрямо
всички тях в ролята на „допълващ”, т.е. (по отношение концептуализацията на
вярата?!) не основен, от което логически се извежда неговото поставяне хронологически след тях.13
Уважението към колосалното дело на апостолите и на първите им ученици и
сподвижници, както и търсенето на винаги трудното единство за Църквата
са причина много автори да представят ранната християнска общност като
вътрешно единна, като проблемите идват „отвън”14. Други правят същото, изхождайки от поизносената, но широко разпространена идея, че божественото,
райското, боговдъхновеното е свързано с покой и безпротиворечивост (нещо, за
което нямаме никакви данни от Светото писание). Затова всеки опит да се разгледат първите години от живота на Църквата като изпълнени с противоречия,
крамоли и понякога твърде болезнено търсене на пътя, се отхвърлят, без дори
да се коментират. Възхитата от делата на апостолите изглежда накърнена,
ако се окаже, че между тях е имало сериозни противопоставяния и конфликти
(е, някак си прощаваме на Павел за Марк и Варнава, но той си е особен случай,
13
Gutrie, Donald New Testament Introduction Apollos, Leicester, England 1990, p. 300-302, дава идея за доводите на автори, които приемат, че Йоан предхожда синоптиците.
14

В този смисъл и Анани и Сапфира (Деян. 5:1-11) са „външни”, доколкото са неискрени в подбудите си, т.е.
неистински членове на Църквата.
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а и не е вървял с Господа). Обратният подход естествено би допуснал, че някои
от различията в представянето (или непредставянето) на събитията могат
да бъдат плод именно на конфликтите вътре в Ранната църква. И това не би
трябвало да намали възхитата ни от апостолите, защото именно фактът, че
въпреки човешките си несъвършенства, конфликти и противоречивост те са
успели да съхранят и разпространят Христовото учение, е бил сам по себе си
триумф за делото на Спасението.
Например: не е изключено в някакъв момент (но отново едва ли след Събора!)
Йоан да не е считал за толкова важно да споменава поименно някои от апостолите15. По-важното е, че той не отрича „институционалния” характер на „дванадесетте”, но го споменава само мимоходом, сякаш отказва да подходи към него
с присъщото на Синоптиците благоговение. Предизвикателството към тази
„институция” идва с избора на дяконите.16 „Ропотът” сред „елинистичните”
евреи, който предхожда прехвърлянето на основните „прерогативи” във връзка с
общината (трапезите) от апостолите на дяконите, едва ли е бил израз на разбирателство и покой. Както във всяка общност, и в Ранната църква възникват
течения („партии”?!), които, без да достигат до разрив (както се получава при
ересите), имат различия в разбиранията и оценките си. В Деянията не чуваме
за дяконите след гибелта на Стефан (освен по повод делата на Филип17), но в
Първото послание до Тимотея (десетина години след Събора) въпросът изглежда
решен18. Остава да отгатнем до каква степен напрежението по темата (и то в
разгара , преди катарзисния ефект на Иродовите гонения и разпръскването на
апостолите) би могло да повлияе на Йоан да запази известна доза скептицизъм
към „институцията” на дванадесетте, който от своя страна да го мотивира да
пропусне подробни обяснения по нейното възникване?
Да се обяснява разказът за възкресението Лазарево с някакъв повишен интерес
на Йоан към чудесата би било нелепо, а и знаменателно е, че най-малко на брой
чудеса са описани тъкмо в Евангелието от Йоан. По-скоро запазването му в
„тайна” от страна на Синоптиците (за Лазар не се и споменава, освен алюзията с името при Лука19), както и омаловажаването на ролята на Мария Магдалина, говори за известно дистанциране от това семейство и оттам – съзнателно
пропускане на съществени събития, свързани с него. Изглежда обаче не става
дума просто за едно семейство. И ако допуснем, че Йоан е по-скоро свързан с
тази част от Църквата, към която принадлежат Лазар и Мария Магдалина, а

15

Йоан не споменава поименно четирима (освен себе си): Матей Евангелист, Симон Зилот и двамата Якововци, единият от които (Заведеевият) е собственият му брат. Човек би си задал въпроса: доколко би било
вероятно, ако Яков Заведеев беше вече приел мъченичество, родният му брат да не намери повод да спомене
името му?
16

Деян. 6:1-7.

17

За когото (макар и в съотношение мнозина към малцина) продължава да се спори дали не е едно и също
лице с апостола със същото име, което би било решаващо за оценката на смисъла на дяконството.
18

1 Тим. 3:8.

19

Лук. 16:19-31.
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може би и Стефан, който идва от средите на елинистите20, не само разликите
в подхода биха намерили своето обяснение, но и обстоятелството, че никой от
Синоптиците не се позовава на Йоан, не би се третирало като доказателство
за по-късна датировка на евангелието му. При това положение твърдението, че
Йоан „допълва” Синоптиците, придобива съвсем различен смисъл: ако те са приемани за основа, той ги „допълва” в смислово отношение в контекста на една
смекчила вътрешните си противоречия църква, но това въобще не налага да ги
следва във времето. От друга страна, близък до ума „повод” за написването
на Евангелието биха могли да бъдат тъкмо тези първи напрежения в ранната
християнска общност.
Това би могло да хвърли и известна светлина върху патоса на Йоан по отношение на „евреите”, т.е. на придържащите се стриктно към традиционния юдаизъм. Също така, както изтъква и Стигъл, той наистина не споменава думата
„садукеи”, но това може да се обясни с факта, че няма намерение да ги разграничава от фарисеите (може би за разлика от по-близките до Яков, брат Господен, който поне до Събора през 49/50 г. запазва известна връзка с фарисеите),
тъй като именно фарисеи са инструментални в убийството на дякон Стефан и
последвалите го гонения.
Както изтъква и Стигъл, не е особено впечатляващ и аргументът от Иоан.
9:22.21 Там Йоан обяснява поведението на родителите на излекувания със страх
от недопускане в синагогата, „понеже юдеите се бяха вече споразумели помежду
си да отлъчат оногова, който би изповядал, че Той е Христос”. Сигурно е вярно,
че християните са посещавали храма дори до неговото събаряне, но това съвсем
не означава, че в (може би някои) синагоги тяхното допускане е било нежелано
от много по-рано. Не мога да си представя, че свързани с дякон Стефан лица са
били приети в която и да било синагога, т.е. местата (помещенията), където,
особено в съботните дни, не само се е четяла, но и се е обсъждала Тората. Не
виждам защо на места такъв подход да не е имало и по-рано.
Интересен е и въпросът за т.нар. „пластове” в текста на Йоан. Ако се доверим
на експертизата на лингвистите, основания за такова разграничение на езиково
равнище няма.22 Смущават обаче стихове 30 и 31 на гл. 20, които като че ли създават впечатление за финал, а след тях се появява цялата глава 21. Тази глава
ни дава (освен загадъчното число 153) две основни добавки към Евангелието: а)
прослава на Петър за лидерството му (паси овчиците ми) и за мъченичеството
му и б) обяснение на Иисусовите думи за Йоан в смисъл, че не е казано той жив
да дочака второто пришествие. Ако наистина става въпрос за добавка, тя вероятно би се видяла нужна на автора (или друго лице) след вестта за смъртта на
Петър (64/65 – за да му се отдаде дължимото) или дори като израз на помирение
20

Докато Йоан синтезира „философската” идея на християнството във встъпителната част на Евангелието
си, Стефан според Лука се опитва в речта си пред първосвещеника (Деян. гл.7) да синтезира Стария завет до
минималното абсолютно необходимо знание за християнина.

21
В този смисъл виж и John A.T. Robinson Redating the New Testament, 1975. На http://www.preteristarchive.
com/Books/1976_robinson_redating-testament.html
22

Gutrie, Donald New Testament Introduction Apollos, Leicester, England 1990, p. 319.
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още след Събора (50/51 – като оценка за ролята му за постигнатото единство
и предугаждайки бъдещата му участ)23. Това би говорило в полза на ранната датировка на основния текст преди тези дати.
Изложените съображения не съдържат доказателства за датиране на Евангелието от Йоан преди смъртта на Ирод Агрипа. Те обаче навеждат на мисълта, че
да се изключва такава датировка, както и въпроса за първенството му (включително във времето), е твърде прибързано.

23

Струва си да се отбележи, че картината на Петър и Йоан, които често се появяват заедно в първите глави на
Деянията, е позната за всеки, наблюдавал как двама лидери в силна и видима конкуренция, но едновременно
с това проникнати от желанието да запазят единството на движението си, се движат заедно за да подчертаят, че
не са на твърде различни позиции. За конкуренция между Петър и Заведеевите синове загатва Марк 10:37-41.
Ролята на Петър като помирител по време на събора (и който не отстоява персоналната си позиция – Яков,
брат Господен, го нарича Симон, а не Скалата, основа на Църквата) би могла да вдъхнови някогашния конкурент (вече също не във водеща позиция) да допълни текста си с един реверанс към показалия изключителна
всеотдайност апостол.
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Иларион Василчиков (1881–1969) е юрист по образование, заемал високи държавни постове в царска Русия. След Февруарската революция е назначен за правителствен комисар в
руския Червен кръст и до края на живота си работи за червенокръсткото движение. През септември 1917 г. е избран
за член на Поместния събор на Руската православна църква,
който в разгара на Октомврийската революция възстановява патриаршеската институция и изиграва огромна роля за
възстановяване на съборния дух и завръщане към корените на
вярата в Русия. След идването на власт на болшевиките започват най-масовите и най-кървавите гонения срещу Църквата. Много от участниците в Събора са принудени да емигрират в чужбина, а огромна част от висшия клир изгубва живота си в лагерите на ГУЛАГ
или е осъдена на смърт по време на скалъпени съдебни процеси.
През 1919 г. И. Василчиков със семейството си напуска Русия и заминава за Западна Европа. Бързо успява да се разочарова от емигрантските дрязги и се установява за постоянно в Литва, където живее до 1940 г., когато страната е анексирана от СССР. Умира през 1969 г. в Германия.
Спомените на И. Василчиков от участието му в Събора 1917–1918 г. излизат за пръв път
в нюйоркското списание Новый журнал (1971 г., .№102). Публикуваме ги със съкращения.

княз Иларион Василчиков

СПОМЕНИ ЗА СЪБОРА
1917–1918 Г.
Февруарската революция предизвика дълбоки сътресения в държавния и обществения ред на Русия. Нямаше как тя да не засегне и църковната организация на
Православната църква и нейното отношение към държавната власт.
Синодалното устройство на Православната църква в Русия, което въвежда император Петър Велики, сменя стария ред на църковна организация, установен от
Църковните събори и оглавяван от патриарси.
Синодът, учреден от Петър Велики, се състоял от постоянни и временни членове. Постоянните били трима митрополити – Петербургският, Московският и
Киевският, заедно с няколко представители на висшето бяло и черно духовенство, назначавани с височайши указ. Освен тях имало и временни членове, които
постоянният състав на Синода избирал сред епархийските архиереи за срок от
една година. Председателствал в Синода старшият митрополит.
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Петровата реформа всъщност въвежда висшето църковно управление в общата
система на държавното управление и лишава Църквата от положението, което
тя заема по времето на царете. Тогава най-важните въпроси на църковното
управление се обсъждат и решават на Църковните събори, на които се избира и
патриарх, в чиито ръце в годините между съборите се съсредоточава висшата
административна църковна власт и чийто авторитет например при патриарсите Филарет и Никон почти се равнява на този на царя. Бюрократичният дух,
който постепенно все по-силно овладява всички нови правителствени учреждения, прониква и в новото църковно управление както в центъра, така и по места.
Той се проявява най-силно в центъра, в лицето на оберпрокурорите, които по
силата на своето служебно положение винаги имат възможността да влияят
на решенията на Синода и да насочват административния живот на Църквата
в желано от тях русло. Най-пълно проявлението на бюрократизма в църковните
дела и самовластието на оберпрокурорите достига при оберпрокурора К. П.
Победоносцев. Бивш професор по гражданско право на Московския университет,
поканен да преподава право на наследника на престола Николай Александрович и
на неговия брат великия княз Александър Александрович, след възцаряването на
последния той е назначен за оберпрокурор на Синода и пребивава на този пост
през цялото царстване на император Александър III, а също така и по време на
половината царстване на император Николай II.
Човек с крайно консервативни възгледи, притежаващ твърд и властен характер,
той, в качеството си на член на Министерския съвет, има личен достъп до
императора и влияе на насоките на вътрешната политика на държавата. Неговото влияние и мнение в работата на Синода били решаващи. По негово време в
най-голяма степен укрепва и започва масово да се практикува вредната система на честите премествания на архиереи от една епархия в друга под формата
на поощрение или пък за назидание. Архиереите пък, от своя страна, практикували същото по отношение на подчинените си енорийски свещеници, местейки
за награда едните от бедна в богата енория, а провинилите се – от богата
в бедна. Зависимостта на епархийските архиереи от Синода и на енорийските
свещеници от своя епархийски архиерей станала абсолютна. Нито епархийски
съвещания (да не говорим за Църковни събори), нито дори енорийски събрания
били свиквани. Синодалната Църква не считала за необходимо да се съобразява
с мнението и гласа на миряните в църковните дела. Съборното начало, на което се гради Православната църква от най-древни времена и което най-вече я
отличава от Римокатолическата църква, фактически не съществувало по време
на Синодалния период в Руската църква.
Истински църковните хора не можеха да се примирят със създалото се положение и както в средите на най-просветените и независими йерарси, сред които
особено се отличаваше докторът на богословските науки архиепископ Волински,
а по-късно Харковски, Антоний (Храповицки), така и в църковната литература
все по-често и настойчиво се изказваха мисли за нуждата от промени и от
свикването за целта на Поместен събор на Руската православна църква. За
тези течения на църковните мисли и желания беше доложено на император Николай II. Той възприе мисълта за свикването на Събор, тъй като му напомняше
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за близкия на сърцето му стар руски московски бит и епохата на любимия му
цар Алексей Михайлович. По негова заповед Синодът създаде още преди войната под председателството на Одеския архиепископ Платон така нареченото
Предсъборно присъствие, което трябваше да изясни възможността за свикване
на събор и да разработи начина на представителството и примерна програма
на работата му.
Работата по Предсъборното присъствие напредваше
изключително бавно, никой и не я пришпорваше, като
едва Февруарската революция от 1917 г. ускори подготовката на Събора, тъй като възникна въпросът за
съвършено новото положение на Църквата в държавата
с предоставянето  на възможността самостоятелно
да установи формата на своето централно и местно
управление. Преди всичко Предсъборното присъствие
трябваше да състави проект за избор на делегати на
Събора. При това, съобразявайки се с положението, че
съгласно разбирането на Православната църква, тя се
състои не само от духовенството, но от духовенството заедно с общността от вярващите, беше решено
вярващите миряни да бъдат подобаващо представени
на Събора1.
Съборът беше планиран в следния състав. Всички дееспособни епископи, след
това избраните на епархийските събрания, които на свой ред се състояха от
представители на енориите (това можеха да бъдат както духовници, така и миряни). Представители на по-големите манастири и на духовните академии и накрая представители на държавните и законодателните институции – Държавния
съвет и Държавната дума. В края на лятото на 1917 г. беше утвърден правилник
за избора на участниците в Събора и самите избори бяха насрочени за месец
август. В общи линии бяха изработени регламентът и програмата на Събора.
Въпросът за това дали следва да се възстановява патриаршеската институция,
или да се съхрани колегиалната форма на управление на църковната администрация беше оставен открит. Работата е там, че в църковните кръгове имаше
голямо разногласие по този въпрос и особено сред професорите от духовните
академии възстановяването на патриаршеската институция се възприемаше
като връщане назад, в миналото, и не срещаше симпатии.
През лятото на 1917 г. се оттегли на покой престарелият Московски митрополит Макарий и възникна въпросът за неговия заместник. Синодът реши, като
голямо нововъведение, да предостави на Московска епархия възможността да
избере на епархийско събрание кандидат, който след това да бъде утвърден от
Синода. Любопитно е, че в московските кръгове, близки до Църквата, съвършено
сериозно започна да се обсъжда кандидатурата за московски митрополит на
1

При свикването на Поместния събор в него участват общо 564 души – 227 представители на йерархията и
299 миряни. Б.пр.
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мирянин – изключително популярния в тези кръгове бивш московски губернски
предводител на дворянството А. Д. Самарин. Разбира се, в случай на негово
съгласие той трябваше да приеме монашество. Вероятно не се е стигнало до
това съгласие и на епархийското събрание единодушно беше избран пребиваващият по това време в Москва архиепископ Литовски и Виленски Тихон. По-рано
той беше архиепископ Ярославски, а още по-рано – православен епископ Североамерикански, и навсякъде си беше спечелил всеобщата любов и уважение. Аз
добре познавах архиепископ Тихон в неговата битност на архиепископ Литовски
и той по време на обиколката на епархията си живя няколко дни у нас, в Юрбург.
Човек с голям ум и житейска мъдрост, изключително обикновен и приветлив в
общуването си с околните, той правеше на всички някакво особено обаятелно
впечатление.
Изборите за Събора се проведоха навсякъде в средата на август. От Държавния
съвет бяха избрани професорите княз Е. Н. Трубецкой, граф Д. А. Олсуев и Вл.
И. Гурко, от Държавната дума – В. П. Шеин, Е. П. Ковалевски, Вл. Н. Лвов, прот.
Трегубов и аз.
Църковният събор беше открит в средата на октомври в голямата нова зала на
Синодалното ведомство в Москва. Участниците в него бяха настанени в намиращата се наблизо Духовна семинария, а архиереите – в московските манастири. След тържествения молебен, отслужен от старейшия митрополит – Киевският Владимир (Богоявленски)2, в съслужение с множество духовници, последният
откри първото заседание на Събора в голямата аудитория на епархийския дом.
Местата за участниците в Събора бяха разположение амфитеатрално. Епархийските пък архиереи, около четиридесет души, бяха разположени на издигната
платформа отстрани и отзад на масата на президиума. По предложение на
председателя на Предсъборното присъствие архиепископ Платон за председател на общите заседания единодушно беше избран митрополит Владимир, за
негов заместник – Новгородският архиепископ Арсений. За секретар на Събора
беше избран членът на Държавната дума Вл. П. Шеин, също така бяха избрани
мандатна комисия и [комисия] за вътрешния ред. След това архиепископ Платон
направи съобщение за утвърдения от Синода правилник за работата на Църковния събор, който беше утвърден от присъстващите. Според този правилник
всички решения, приети от общото събрание на участниците в Събора, получаваха силата на съборно решение едва след утвърждаването им от всички присъстващи архиереи. Общите заседания бяха публични. За външните посетители
бяха отредени места на горните редове на амфитеатъра.
В началото общите събрания на Събора бяха посветени на изнасянето на предварителните доклади на участниците и на тяхното обсъждане. Те засягаха
най-разнообразни въпроси на църковния живот. Наблюдавайки от мястото си в
амфитеатъра членовете на Събора и слушайки техните доклади и изказвания,
2

Киевският митрополит Владимир (Богоявленски) (1848–1918) е сред най-авторитетните йерарси на Руската православна църква, единственият, заемал последователното трите митрополитски катедри – Московската,
Петербургската и Киевската. Първият висш йерарх, убит от болшевиките в началото на 1918 г. В 1992 г. канонизиран от РПЦ като свещеномъченик. Б.пр.
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аз можах да си създам достатъчно точна представа за участниците. Членовете на Събора, избрани на епархийските събрания, представляваха сравнително
безлична, сива маса, в по-голямата си част това бяха протойереи и църковни
настоятели от средите на средните търговци и богатите селяни. Интересни
с докладите си, макар и на моменти бъбриви, бяха професорите от Духовните
академии. Към тяхната групичка принадлежеше и един от най-значителните и
талантливи участници в Събора, тогава все още младият инспектор от Московската духовна академия архимандрит Иларион. Със своите изказвания, винаги умни и красиво изложени, с целия си външен вид той много бързо си спечели
всеобщата симпатия на всички. Впоследствие той стана архиепископ Верейски,
беше изпратен на Соловки, където и загина.3 От членовете на законодателните
учреждения ми направи впечатление професорът по философия на правото на
Московския университет княз Е. Н. Трубецкой, у когото във всяка казана дума
прозираше дълбока вяра, патриотизъм и искреност. Сред архиереите едва малцина се отличаваха от общото, сравнително шаблонно ниво. Несъмнено такива
бяха докторите по богословие архиепископ Харковски Антоний4 и архиепископ
Новгородски Арсений5. Последният се оказа прекрасен ръководител на общите
събрания на Събора. Освен тях бих отличил архиепископ Таврически Димитрий
(от грузинските князе), Тамбовския архиепископ Кирил – с впечатляващо присъствие, величествен, при това отличен оратор. И накрая ще спомена и Уфимския епископ Андрей (княз Ухтомски)6, който привличаше внимание още преди
Събора със своята независимост и оригиналност на съжденията.
Биеше на очи също така и един епископ, облечен различно от останалите. Той
носеше расо с неголяма пелерина, обшита с червен кант, а на главата си имаше
кръгла калимавка, също обшита с червено. Това беше епископът на единоверската църква, тоест на тази част на старообрядците, приемащи свещенството,
които се присъединяват през втората половина на XIX век към господстващата
Православна църква, запазвайки древните си обряди. Но несъмнено личността,
която привличаше най-голямото внимание, беше представителят на Троице-Сергиевата лавра схимонах отец Алексий. На преклонна възраст, той пребивавал
много години в безмълвие в Зосимската пустиня и едва след настоятелните
молби на цялото братство на Лаврата и на всички килийници се съгласил да
излезе от доброволния си затвор и да ги представлява на Събора. Около личността му имаше някакъв ореол на святост, която се усещаше от всички при3

Архиепископ Иларион (Троицки) (1886–1929) – забележителен духовник, един от най-близките сътрудници
на патриарх Тихон и негов викарен епископ. Многократно осъждан и изпращан на заточения в Соловецкия
лагер и в Средна Азия. Умира в затвора през 1929 г. В 1999 г. е канонизиран от РПЦ. Б.пр.
4

Архиепископ Антоний (Храповицки) (1863–1936) – след убийството на митроп. Владимир е избран за Киевски и Галицки митрополит. Напуска Русия и от 1921 г. до смъртта си оглавява Руската православна задгранична църква в Сремски Карловци, Сърбия. Непримирим противник на болшевишкия режим и на патриарх
Сергий (Страгородски). Б.пр.
5

Архиепископ Арсений (Стадницки) (1862–1936) – след 1919 г. многократно осъждан и изпращан на заточения. От 1933 г. до смъртта си е митрополит Ташкентски и Туркестански. След затварянето на всички църкви в
Ташкент продължава да служи под открито небе. Духовен наставник на архиеп. Лука (Войно-Ясенецки), в чиито
ръце издъхва. Б.пр.
6

Архиепископ Андрей (княз Ухтомски) (1873–1937) – след 1926 г. един от създателите и предводителите
на Катакомбната църква в СССР. Многократно осъждан и изпращан на заточения. Канонизиран от Руската
православна задгранична църква в 1981 г. Б.пр.
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състващи и предизвикваше неволно сред всички ни чувство на дълбоко уважение
и дори на благоговение.
С изнасянето на основните доклади постепенно се изясни на какви групи да се
разбият въпросите, които Съборът следваше да реши, и какви комисии трябва да
бъдат създадени за предварителната им подготовка. Това се оказаха: комисия
за централното църковно управление, за епархийското и енорийското управление, по стопанските и финансовите въпроси, за църковните учебни заведения,
за манастирите и за старообрядчеството и сектантството. Аз участвах в
работата на последната комисия.
Съборната комисия за старообрядчеството и сектантството се председателстваше от архиепископ Антоний (Храповицки). Голям познавач на тези въпроси и застъпник на тезата, че трябва да бъде намерен път за църковно примирение със старообрядците, който да направи възможно съединяването им с
господстващата Църква, той на всяко заседание на комисията ни изнасяше
истински лекции. Те бяха толкова интересни, така грабваха вниманието ми, че
аз с голямо удоволствие посещавах тези заседания.
Дойдоха дните на Октомврийската революция. В Петербург болшевиките завзеха властта за един ден и почти без съпротива. Не така беше в Москва. Въстанието на болшевиките започна в покрайнините на града и оттам отрядите им
от войници запасняци и въоръжени работници се придвижваха към центъра на
града. Там, на подстъпите към Кремъл, се самоорганизира съпротива, състояща
се от юнкерите от военните училища и присъединилите се към тях офицерски групи. В града се водеха боеве, стреляше се с пушки и дори с оръдия, като
болшевиките бавно се приближаваха към центъра. Това продължи цяла седмица.
По това време живеех в хотел „Национал”, съвсем близо до Кремъл, а тъй като
Съборът се провеждаше в отдалечен район на града, се наложи да се преместя
в семинарията. Много скоро нашата семинария се оказа в непосредствена близост до фронтовата линия. За да избегнем внезапното превземане на семинарията и на сградата, където заседаваше Съборът, организирахме денонощна
охрана. За нея отговаряше младият епископ на Камчатка Нестор, бивш мисионер
в Северен Сибир. Заедно с това изпратихме делегация начело с архиепископ
Платон в щаба на болшевиките, за да ги уведомим за заседанията на Събора и
да осигурим неговия неутралитет. Болшевиките признаха този неутралитет.
В града се създаде странно положение. От двете страни се разнасяха изстрели.
По улиците обаче движението не спираше и хората свободно преминаваха от
един сектор в друг, завзет от противниковата страна. Патрулите и на едните,
и на другите пускаха хората свободно, като ги проверяваха само за оръжие.
Спомням си как отидох да посетя роднините на съпругата си, които живееха на
улица „Поварская”. Щом наближих една пряка на широката Поварская улица, чух
силна стрелба от пушки и видях няколко души, събрали се край една ъглова кооперация и надничащи към улицата. Надникнах и аз и видях, че на двайсетина крачки
от нас беше прокопан окоп, от който войници и работници усилено стреляха в
посока на Арбатския площад и Александровското военно училище. Омръзна ни да
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чакаме и един от нас се провикна: „Стига сте се стреляли! Трябва да пресечем
улицата”. В отговор се чу: „Добре, само че по-живо”. Наистина, стрелбата спря
и ние благополучно пресякохме. Като цяло жителите на Москва не си даваха
сметка за сериозността на случващото се и проявяваха някакво лекомислено
безразличие. Към това безразличие и лекомислие можем да отнесем и факта, че
само незначителна част от офицерския състав активно се включи на страната
на юнкерите. В същото време няколко хиляди от тях в този момент се намираха
в Москва.
Съпротивата на юнкерите постепенно отслабваше и на Църковния събор се появи опасение за целостта на кремълските храмове и на патриаршеската съкровищница. Отново изпратихме делегация в щаба на болшевиките и успяхме да се
договорим с тях, че с всяка колона, влизаща на територията на Кремъл, ще има
представители на Събора, които незабавно ще поемат охраната на храмовете
и съкровищницата. Това и беше сторено, когато в края на седмицата юнкерите
капитулираха. Всички кремълски светини бяха предпазени от разграбване.
През всичките тези дни заседанията на Църковния събор не бяха прекъсвани
въпреки грохота на оръжейната стрелба. Вече не си спомням кой пръв се изказа
от катедрата, че сега, при всичко случващо се, най-важната и спешна работа
на Събора е възстановяването на патриаршеската институция и ние трябва незабавно да се заемем с това, отлагайки всички останали въпроси. Това
заявление беше подкрепено от много други гласове, но се намираха все още и
колебаещи се, и съмняващи се, предимно сред академичните професори. Но ето
че думата поиска схимонах старец Алексий. Той произнесе едва няколко думи,
но казани толкова просто и с такова чувство на дълбоко убеждение, че всички
възражения веднага изгубиха всякакъв смисъл. Цялото събрание беше обзето от
някакво съзнание за правота и чувство за необходимост на това, което трябва да свършим, и въпросът за възстановяването на патриаршеското служение
беше решен единодушно. След това беше решено изборът и интронизацията
на патриарха да бъдат организирани според регламента на древните събори.
Според него Съборът трябваше да избере трима кандидати. Изборът беше проведен в най-скоро време и тримата избрани по реда на получените гласове се
оказаха: архиепископ Антоний (Храповицки), архиепископ Арсений и Московският
митрополит Тихон. По древен византийски обичай бележки с имената на тримата кандидати се слагали в ковчеже върху олтара на храма „Света София” в
Константинопол и в края на богослужението в олтара довеждали малко момченце, което изваждало една от трите бележки. Когато този регламент беше
огласен на Събора, веднага се чуха гласове: „Защо ни е момченце, като сред нас
има светец. Него трябва да молим да извади бележката”. Така и беше решено.
Помолихме схимонах о. Алексий да извади бележката. Разбира се, първата ни мисъл и общото желание беше церемонията по избора на патриарх да се състои в
Успенския събор в Кремъл, но съветската власт не се съгласи и се наложи да се
спрем на храма „Христос Спасител”, където по този случай от Успенския събор
беше пренесена с разрешението на властите най-голямата московска светиня,
иконата на Владимирската Божия Майка.
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В наречения ден огромният храм „Христос Спасител” беше препълнен с народ.
Входът беше свободен. Литургията отслужи митрополит Владимир в съслужение
с множество архиереи. Синодалният хор великолепно изпълняваше песнопенията.
В края на Литургията митрополитът изнесе от олтара и постави на масичка
пред иконата на Владимирската Богородица, вляво от Царските двери, неголямо
ковчеже с имената на избраните на Събора кандидати за патриарх. След това
той се изправи, заобиколен от архиереите, с лице към народа. Отпред, с лице
към олтара, застана протодяконът на Успенския събор Розов. Тогава от олтара
излезе старец Алексий в черна монашеска мантия, приближи се до иконата на
Богородица и започна да се моли със земни поклони. В храма се възцари пълна
тишина и се усещаше как нараства общото нервно напрежение. Старецът се
мол дълго. След това се изправи, извади от ковчежето бележка и я предаде на
митрополита. Той я прочете и я предаде на протодякона. И ето, протодяконът
със своя прочут в цяла Москва могъщ и в същото време кадифен бас бавно започна да прогласява многолетствие. Напрежението в храма достигна пределна
точка. Кого ще назове? „Патриарху Московскому и всея Руси Тихону!” – се разнесе из целия храм и хорът избухна в многолетствие. Това бяха минути, дълбоко
разтърсили всички, имащи щастието да присъстват. Дори и сега, след толкова
години, те оживяват в паметта ми.
Избраните на Събора кандидати не присъстваха на богослужението. Те останаха в своите подвория. Веднага след богослужението делегация начело с митрополит Владимир замина за Троице-Сергиевото подворие да съобщи на митрополит
Тихон, че е станал патриарх. Патриарх Тихон отговорил на делегацията, както в
древността, с думите: „Со смирением приемлю, ничесоже вопреки глаголю”. И в
същия ден замина за Троице-Сергиевата лавра да се моли и пости.
След две седмици се състоя интронизацията на патриарх Тихон. Този път властта разреши това църковно тържество да се случи в Успенския събор, но при
условие на него да присъстват с пропуски само участниците в Събора. Не си
спомням добре всички подробности от богослужението. Ако всяко архиерейско
богослужение на Православната църква винаги е много красиво и тържествено,
то този път то беше всичко това в още по-голяма степен. Намирайки се в древния Успенски събор с неговите стени и колони, покрити със старинни фрески, с
неговия чудесен иконостас, събор, в който някога са се извършвали толкова патриаршески богослужения и в който са короновани всички царе, а впоследствие
и императори на Русия, аз, както вероятно и всички присъстващи, се откъснах
от настоящето и мислено се завърнах във великото минало на своята родина,
което винаги е било толкова тясно преплетено с църковния живот.
След Литургията патриархът излезе от олтара вече не в богослужебното си
облачение, а с патриаршеската мантия на патриарх Никон и с белия клобук7 на
патриарх Адриан, с диамантен кръст отгоре и избродирани златни херувими, а
в ръката му беше жезълът на митрополит Петър. Заставайки на амвона, пред
7

Клобук (от тюрк. – калпак, шапка) – част от одеянието на монаха, поставяна на главата. Състои се от калимавка (цилиндър с подрязани краища) и покривало, прикачено към калимавката. Б.р.
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Царските двери, той благослови всички присъстващи. Висок на ръст, с типично руско лице – обикновено и в същото време запомнящо се, на това място, в
одеждите на руските патриарси, той беше въплъщение на великите московски
светители. За молебена след Литургията патриархът застана на старото патриаршеско място, до дясната предна колона. За пръв път от двеста години на
това място отново стоеше патриарх. Разотивахме се от Успенския събор в
радостно настроение и с чувството, което ни обзе всичките още в деня, когато единодушно приехме решението за възстановяването на патриаршеската
институция. Край нас всичко се разпадаше, взривяваха се устоите на държавния, обществения и дори семейния живот, а ето тук, по време на Църковния
събор, ние творяхме велико историческо дело, ние полагахме фундамента на ново
морално и религиозно възраждане на Русия и възстановявайки патриаршията,
създавахме центъра, около който това възраждане ще се случи. Това съзнание
и тази убеденост и сега, въпреки трудностите, които преодоля Руската православна църква, са все така силни, както и във великите дни на Събора.
Работата на Църковния събор продължи още няколко седмици най-вече в комисиите и след това, в средата на декември, беше направена пауза до пролетта и
членовете на Събора се разотидоха по епархиите си.
Повторното събиране стана възможно едва в края на пролетта, след Пасха, тъй
като през цялата зима след сключването на Брест-Литовския мирен договор и
започналото масово завръщане на войниците от фронта, както и благодарение
на избухналата гражданска война, железниците бяха съвършено дезорганизирани
и стана невъзможно да се пътува. Аз успях да се завърна на Събора от Крим, където изкарах зимата с моето семейство, едва в началото на юни. През лятото
Съборът обсъждаше и приемаше докладите, подготвени от различните комисии.
Бяха приети докладите за Висшето църковно управление, за епархийското управление, енорийският устав и т.н.
Работата на Събора още не беше напълно завършила, когато в края на 1918 г. ,
преди започването на зимата, той беше разпуснат по настояване на властите.
Но всичко важно, слава Богу, вече беше свършено от него.
1951 г.
Превод от руски: Димитър Спасов
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НЕОБЯСНИМОТО ПОСТОЯНСТВО
НА ЧУВСТВОТО ЗА ВИНА
Жителите на развитите страни на Запада днес са обзети от едно парадоксално
напрежение, което до голяма степен остава неразбираемо и трудно се поддава
на обяснение. Това е странното постоянство на чувството за вина като психологическа сила в модерния живот. Още повече че думата постоянство сякаш
подценява проблема. Вината не просто съществува. Тя се усилва, дори метастазира, превръщайки се във все по-силен и доминиращ елемент в живота на
съвременния Запад, въпреки че множеството думи, употребявани в миналото за
нейното описание, вече са излезли от употреба, а методите за ограничаване на
последиците от нея или поне за нейното облекчаване са станали все по-изкусни.
Този парадокс е причина за състояние, в което феноменът на все по-тежката
вина се превръща едновременно в косвена последица от напредъка на цивилизацията и в препятствие пред него. Изключителните постижения на Запада в
подобряването на материалните условия на живот на хората, както и в утвърждаването на свободата и достойнството като част от живота на все повече
хора, има опасност да се сблъскат със съпротивата или дори с отрицанието на
все по-тежкото бреме на вината, което трови социалните връзки и препятства
усилията ни за щастлив и хармоничен живот.
Използвам фразата необяснимо постоянство поради допускането, че модерният
проблем с вината не следва предварително написания за нея сценарий. Пророци
като Фридрих Ницше бяха убедени, че след като съвременният западен свят
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най-накрая отхвърли метафизичната усмирителна риза, ограничавала перспективите на предходните поколения, заедно с нея ще изчезнат и моралните рефлекси, съпътстващи този начин на мислене. След като Бог е мъртъв, би трябвало всичко да е позволено. А най-отживелият времето си морален рефлекс би
трябвало да бъде тъкмо чувството за вина, очевидна последица от ирационалния страх, налаган от репресивни и отричащи живота институции, издигнати в
името и по подобие на едно наказващо божество.
Наистина в Към генеалогията на морала (1887) – класическа отправна точка за
модерното разбиране за вината, Ницше твърди, че самата идея за Бог или за
боговете възниква заедно с чувството за дълг (немската дума Schuld – „вина”, е
същата като думата за дългове Schulden).1 Вярата в Бог или боговете възниква
в примитивните общества, твърди Ницше, заради страха от предците и чувството за дълг към тях. Това чувство за дълг нараства заедно с разширяването
на концепцията за Бог до степен, че когато християнският Бог пожертва Себе
Си – „най-великия Бог, въздигнат до този момент”, заедно с това Той налага и
„най-голямото чувство за дълг”.
Сега вече сме „тръгнали в обратната посока”, тържествува Ницше. Със „смъртта на Бога”, под което той разбира цялостното отсъствие на Бог от културата, можем да очакваме и съответното „западане на чувство за задлъжнялост на
човека”. С оглед на предстоящия триумф на атеизма в културата тази победа
„ще освободи човечеството от цялостното чувство за дълг към неговите начала, към неговата prima causa”. Атеизмът ще възвести „втората невинност”,
възвръщане на контрола върху Едем, където няма да има нито Бог, нито сатана,
които да се намесват и рушат постиженията.2
Ала събитията не се развиха по този сценарий, малка е и вероятността в близко
бъдеще те да поемат по този път. По-младият съвременник на Ницше Зигмунд
Фройд се оказа по-добър пророк, предлагайки драматично различен анализ, който
изглежда и по-убедителен. В книгата си Цивилизацията и разочарованието от
нея (Das Unbehagen in der Kultur) Фройд настоява, че устойчивото чувство за
вина е „най-важният проблем в развитието на цивилизацията”. Той отбелязва,
че „цената, която заплащаме за нашия напредък в цивилизацията, е загубата на
щастие заради изострянето на чувството за вина”.3
Тази вина е трудно да бъде идентифицирана и разбрана, остава на равнището на
несъзнаваното и често може да бъде объркана с нещо друго. Тя често се изживява от нас, твърди Фройд, „като безпокойство (Unbehagen), неудовлетворение”4,
1
Следващите мисли се основават на второто есе в Към генеалогията на морала (публикувано за първи път
през 1887 г.). Подхождам към въпроса със съзнанието, че всяка дискусия за вината per se се излага на опасността от объркване поради различния смисъл, влаган в думата: вината като обективен термин, вината като
виновност, не е същото като вината като субективно или емоционално усещане. Това е разликата между това
човек да е виновен и да се чувства виновен, разлика, която аналитично е разбираема, но която често е трудно
да бъде поддържана при дискутиране на конкретни случаи. Б.а.
2

Пак там.

3

Виж Зигмунд Фройд, Ерос и Култура. Неудовлетвореността от културата, Дамян Яков, 2015.

4

Пак там.
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поради което хората откриват за нея други, вътрешни или външни, обяснения.
Вината е хитра и коварна, способна да се прикрива като хамелеон, тя е изменчива, способна е да променя видимостта и големината си, като в същото време
устоява и се задълбочава.
Това е богато и сетивно описание, което ми се струва полезна отправна точка
за разглеждането на един въпрос, който е почти изцяло пренебрегван от историците: постоянно засилващата се (макар и невинаги видима) роля, която играе вината при определянето на структурата на нашия живот през ХХ и ХХI век. Като
обвързва феномена на задълбочаващата се вина с напредъка на цивилизацията,
Фройд насочва вниманието към един неподозиран, но неизбежен косвен ефект от
самия прогрес, проблем, който с поколенията само става все по-дълбок.

Деморализираща вина
Благодарение отчасти на влиянието на Фройд, днес живеем в терапевтична епоха, а нищо не доказва този факт по-добре от поразителните промени в разбирането ни за източниците на властта на вината и възможните противодействия
срещу нея. Фройд се опитва да облекчи най-тежките умствени разстройства и
патологии у своите пациенти, предизвикани от тяхната репресивна и хиперактивна съвест, наречена от него свръхаз, като напълно умишлено се въздържа
от оценка дали чувството за вина, подсилвано от техния наказващ свръхаз, има
някакво морално основание. С други думи, той се опитва да освободи своите
пациенти от това смазващо бреме, като обезоръжи и отрече моралната значимост на вината, превръщайки я в един от множеството морални феномени, чието правилно функциониране следва да бъде оценявано в зависимост от общото
здраве на човека. Той се опитва да „деморализира” вината, разглеждайки я като
строго субективен и емоционален въпрос.
Така здравето се превръща в единствения критерий за успех или провал на
терапията, като здравето е разбирано като функционална, а не онтологическа
категория. А лишеният от оценъчни характеристики терапевтичен светоглед,
основите на който бяха положени от Фройд, се наложи като господстващ в
цялостното светоусещане на съвременна Америка, което на свой ред оказва
дълбоко влияние върху съществуването и смисъла на нашите най-ценни морални
норми, не само на чувството за вина.
Да вземем за пример различните разбирания днес за „опрощението”. Опрощението е приемано за една от главните противоотрови срещу осъдителната
стигма на вината и по тази причина се е наложило като една от златните
думи в нашата култура, дълбоко вкоренена в християнската традиция, за която
способността за опрощение е един от основните атрибути на Божеството.
Изправени пред нашата споделена човешка слабост, опрощението се възприема
като израз на един вид трансцендентно и безусловно отношение към човечността на другия, лишено от какъвто и да било личен интерес, наказателен гняв
или претенция за праведност. Но ако е разбирано правилно, опрощението никога
не може да отрече реалността на справедливостта. Да простим, независимо
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дали грехове или дългове, означава да се откажем от справедливите претенции,
които имаме към другите в името на по-висшата перспектива на любовта. Опрощението утвърждава справедливостта дори когато се отказва от нея. То е
толкова рядко тъкмо защото е толкова трудно.
Ала според новото терапевтично разбиране опрощението винаги се отнася за
прощаващия, за неговото благоденствие. Изминали сме дълъг път от Порция на
Шекспир, която във „Венецианският търговец” изрича незабравимите думи, че
милосърдието не иде „нивга по принуждение”, че то „благ дъждец е, поръсил от
небето към земята без никой да го кара. Благодат за който взема и за който
дава…”.5 Още по-дълъг път сме изминали от отчаяния вик на Христос от кръста: „Отче! прости им, понеже не знаят, що правят.”6 Може би дори още по-дълъг
път от базисното чувство за опрощение, опрощаването на паричен дълг или на
престъпление, което и в двата случая е съзнателен отказ от напълно справедливото очакване за възмездие.
Продължаваме да настояваме, че мислим опрощението за добро, макар по същество то почти да е изгубило своята морална тежест, превръщайки се в акт
на случайно милосърдие, чиято основна ценност се състои в донесеното от него
чувство за лично облекчение. „Опрощението е полезно за вашето здраве”, твърди журналистът Грег Истърбрук в статия в сайта Beliefnet7. „Подобно на изповедта и извинението, както и на другите актове в моралната икономика на вината и греха, опрощението е заплашено да бъде сведено до някакъв вид евтина
милост, водещо до пълното заличаване на правилото, правило, без което такива
действия биха имала малко или никакво значение. Опрощението има смисъл само
при наличието на здрава концепция за справедливост. Без нея то е застрашено
да бъде сведено до нещо пасивно, автоматично и крехко, което е фарисейски
начин да се каже, че всъщност нищо няма чак толкова голямо значение.

Безкрайното уголемяване на вината
Терапевтичният поглед към вината сякаш предлага на страдащия от чувството
за вина път за облекчаване на нейната тежест, предефинирайки вината като
резултат от психични сили, които нямат връзка с моралните следствия. Ала
това решение се оказва трудно работещо, тъй като не е толкова лесно вината
да бъде отхвърлена просто чрез отричане на нейната реалност. Съществува и
един друг мощен фактор, който може да бъде описан като безкрайно уголемяване
на вината. Този фактор е резултат от напълно различен набор от предпоставки,
които са изненадваща и косвена последица от постижението, с което модерността се гордее най-много: нейната постоянно разширяваща се способност да
разбира и контролира физическия свят.
5

Уилям Шекспир. Венецианският търговец. Действие 4, Сцена 1, стих 184-205. В: Събрани съчинения, том.
2, 1998 г. Прев. Валери Петров.
6

Лук. 23:34.

7

Gregg Easterbrook, ”Forgiveness is Good for Your Health,” Beliefnet, n.d., http://www.beliefnet.com/wellness/
health/2002/03/forgiveness-is-good-for-your-health.aspx. Accessed 5 January 2017; (Beliefnet.com е интернет
лайфстайл издание, посветено на духовното здраве. Б.пр).
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В свят, в който мрежата от отношения между причини и последици във все
по-голяма степен е подвластна на разбиране и управление от страна на хората
и в който по тази причина човешките действия са все по-действени и могъщи,
обхватът на нашата потенциална морална отговорност, а следователно и на
нашата вина, непрекъснато се разширява. Обичаме да говорим романтично за
взаимната обвързаност на всички неща, без в същото време да съзнаваме, че
следването на този принцип означава, че няма почти нищо, за което по някакъв
начин да не трябва да носим отговорност. Това е неизбежна косвена последица
от тенденцията, част от която е настояването името на нашата геоложка
епоха да бъде променено от холоцен на антропоцен – първата епоха в историята на планетата, която трябва да бъде дефинирана съгласно последиците от
човешкото присъствие и човешките действия: последици като замърсяването с
ядрени и пластмасови отпадъци, опитомяването на животните и антропогенните климатични промени. Силата изисква отговорност, а отговорността предизвиква чувство за вина.
Когато по телевизията видя образа на гладуващо дете някъде по света, със
сигурност знам, че стига да поискам, мога да отида до това отдалечено място
и да облекча непосредственото страдание на това дете. Не го правя, но знам,
че мога. Макар че ако го сторя, ще бъда един добродушен глупак като нелепата
г-жа Джелиби на Дикенс, напълно пренебрегнала своето семейство и обкръжение
в името на филантропията в полза на далечните мисии в Африка. И все пак чувството за вина изглежда неизбежен жребий, след като съм човек с власт, който
живее в един взаимно обвързан свят.
Колкото и голямо дарение да направя на една благотворителна организация, то
никога няма да бъде толкова голямо, колкото са моите възможности. Никога не
мога да намаля дотолкова своя въглероден отпечатък, до такава степен да помогна на бедните или да подкрепя медицинските изследвания, че тези действия
да ме накарат да се чувствам морално безукорен.
Колониализмът, робството, структурната бедност, замърсяването на водата,
обезлесяването – безкраен е списъкът от каузи, на които можем да се посветим. Но да бъдем безукорни си остава само мечта, защото изискванията към
будната съвест буквално са толкова големи, колкото е способността на въображението да ги изтласка. Както твърде често забелязват тези, които имат възможността да преподават на млади хора, тъкмо най-морално чувствителните и
искрени индивиди притежават и най-слабата защита срещу тежките атаки на
своята свръхактивна чувствителност. Те не могат да открият стъпката, след
която да спрат. Всъщност, когато човек се замисли върху голия факт, че е жив и
заема място на тази планета, че консумира ресурси, които могат да задоволят
острите нужди на други хора, можем да започнем да изпитваме чувство за вина
заради самия факт, че сме живи.
Тези въпроси са същински и важни; те трябва да бъдат задавани. Тези, които
са най-дълбоко загрижени за природата и екологичната справедливост, често
стигат до въпроса дали въобще е възможно да се води начин на живот, който да
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позволи на човека да избегне съучастието си в цикъла на експлоатация, жестокост и привилегии, който неизбежно съпътства нашите отношения с околната
среда. Те страдат от хипертрофирало чувство за вина и отчаяно търсят начин
да избягат от него.
По този начин те въплъщават една характерна за целия Запад тенденция, която
у тях се изразява в малко преувеличен вид. Толкова изявена е тази склонност
към вината, особено сред най-силно развитите нации на западния свят, че френският автор Паскал Брюкнер в своето смело и блестящо изследване, издадено
наскоро и озаглавено Тиранията на покаянието (La tyrannie de la pénitence) идентифицира този проблем като „мазохизма на Запада”. Постоянното присъствие
на „древната концепция за първородния грях, древната отрова на проклятието”,
твърди Брюкнер, е оковало в своя плен дори светските философи и социолози.8
Макар и блестящ, анализът на Брюкнер страда от някои недостатъци. Проблемът е по-дълбок от простия въпрос за възможния културен мазохизъм, който се
явява резултат от нашите дълбоки морални рефлекси. Защото далеч не само
нашите патологии са причина ние да имаме това предразположение. Причина за
тези патологии са тъкмо нещата, с които най-много се гордеем: това е нашето
познание за света, за неговите източници и последици, и съответната наша
способност да моделираме и въздействаме върху тези източници и последици.
Този проблем намира съвършен израз в прочутия въпрос на Т. С. Елиът „Но след
такова знание — какво опрощение?”9. В свят на постоянно разширяващо се познание няма лесен начин да се реши кога вината вече е достатъчна и кога става
прекомерна.

Откраднато страдание
Въпреки всички твърдения, че живеем в постхристиянски свят, свободен от
ограничителен обществен морал, всъщност живеем в свят, който носи със себе
си огромното и все по-тежко бреме на вината и който копнее – а понякога дори
настоява – да отхвърли това бреме. В това отношение Брюкнер е напълно прав.
И това бреме винаги търси начини, за да бъде отхвърлено. По същество трудно
може да бъде преувеличено до каква степен действията на отделните хора са
мотивирани от могъщата и незаличима необходимост човешките същества да
се почувстват морално оправдани, да се почувстват „в мир със света”. С право
може да се очаква, че една толкова могъща необходимост, силна почти колкото
чистата физиологична необходимост, ще продължава да намира начини да се
проявява дори и по странен или дори извратен начин.
Това ме кара да разкажа една много любопитна, но и многозначителна история.
Тя е описана в коментара на Даниел Менделсън, публикуван в Ню Йорк Таймс на
8

Pascal Bruckner, The Tyranny of Guilt: An Essay on Western Masochism, trans. Steven Rendall (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2010), 1–4.
9

Т. С. Елиът, Геронтион. В: Избрани стихове. 1993 г. Прев. Владимир Левчев. (Стихотворението е публикувано
за първи път през 1920 г.)
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9 март 2008 г., озаглавен уместно „Откраднато страдание”.10 Менделсън, професор от колежа „Бард”, автор на книга за преживяваната трагедия на своето
семейство по време на Холокоста, описва как е чул историята на осиротялото
еврейско момиче, прекосило 2000 километра от Белгия до Украйна, оцеляло във
Варшавското гето, след това убило германски офицер и намерило убежище в
гората, закриляно от грижовни вълци. Тази история получава широко разпространение след излизането през 1997 г. на книгата Миша: Спомени за годините
на Холокоста, която като цяло е приета за достоверна. В крайна сметка тя се
оказва пълна фалшификация, изфабрикувана от белгийската католичка Моник де
Вал.11
Подобна измама според Менделсън не е изолирано явление. Тя трябва да бъде
разбирана в контекста на все по-големия брой „фалшиви мемоари”, като прословутите Фрагменти, публикувани от името на дете, оцеляло от Холокоста, или
Любов и последици – автобиография, приписвана на млада жена от смесена раса,
отгледана от черна приемна майка в бандитските квартали на Лос Анджелис.12
Тези книги, охарактеризирани от Менделсън като „плагиатство на чуждите
травми”, не са написани, както твърдят техните автори „от членове на потиснатите класи” (евреите по време на Втората световна война, онеправданите
американци от Лос Анджелис днес), а от членове на сравнително стабилни или
дори привилегировани класи”. Интересно е също така, допълва той, че авторите
сякаш имат необичайно високо ниво на идентификация със субектите на своите
разкази – всъщност това е степен на идентификация, която се доближава до
патологията. В защита на Миша авторката на книгата Де Вал заявява, колкото
и да звучи невероятно, че „тази историята е моя … макар да не е действителна,
тя е моята реалност, моят начин да оцелея”.13
Тези автори си присвояват чуждото страдание, те търсят идентификация не
с достоверни герои, а с достоверни жертви. Това е необичайна и специфична
кражба на самоличност. Как да разберем тази кражба? Какво я мотивира? Защо
хора, които водят удобен и привилегирован живот, биха искали да се идентифицират с жертвите? И защо техните усилия се харесват на немалко хора от
четящата публика?

10

Daniel Mendelsohn, ”Stolen Suffering,” New York Times, March 9, 2008, WK12, http://www.nytimes.
com/2008/03/09/opinion/09mendelsohn.html?_r=0.
11
Книгата е публикувана под заглавието Миша: спомени от годините на Холокоста (Misha: A Mémoire of the
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Мога да поставя същия въпрос дори още по-широко, което ни отвежда към сърцевината на нашата дилема: Как можем да обясним нарастващия престиж на
жертвата в съвременния свят като специфична категория?
Мисля, че обяснението може да бъде открито в изключителното бреме на вината в нашата епоха, във всеобхватната необходимост от постигане на невинност чрез намиране на морално опрощение и облекчаване на това морално
бреме, още повече че конвенционалните средства за постигане на това опрощение или поне за ограничаването на отговорността за собствените грехове
в разумни рамки вече като цяло не съществуват. Желанието за усвояване на
статут на доказана жертва или самото идентифициране с жертвите представлява заместител, чрез който може да бъде снето моралното бреме на греха и
да бъде потвърдена невинността на конкретния човек. Възприемането на този
заместител може да се прояви особено силно сред определена категория хора,
такива като Де Вал и нейните лъжливи мемоаристи. Но това явление е толкова
необичайно, че то предполага по-голям пренос на чувствата, което на свой ред
представлява промяна в моралната икономика на греха. Почти нищо от всичко
това не се случва съзнателно. Изправени сме пред нещо далеч не толкова просто, колкото лицемерието. По-скоро това е история на хора, които в страх и
трепет си проправят път към спасението.

Морална икономика на греха
В съвременния Запад моралната икономика на греха остава силно обвързана с юдео-християнската традиция, а основополагащата истина за греха в
юдео-християнската традиция е, че той трябва да бъде заплатен или бремето
му трябва да бъде облекчено по друг начин. Той не може нито да бъде отменен
чрез божествена санкция, нито да бъде потиснат, нито пък да се носи вечно. В
моралния свят на юдеите, от който произхожда християнството и без който то
би било немислимо, грехът винаги трябва да бъде изкупен, обикновено чрез кръвно жертвоприношение, тъй като последиците от него никога не могат да бъдат
пренебрегнати или заличени. Тъкмо по тази причина в християнския контекст опрощаването на греха е обвързано конкретно с изкупителната жертва на Иисус
Христос, неговото застъпничество за всички човешки грехове, придобито чрез
Неговата кръстна смърт и предоставена свободно на всички повярвали в Него. В
християнската вяра опрощението е въздигнато на стратосферно висока почит.
Но то се основава на фундаменталните богословски и метафизични вярвания в
Христовото лице и дело, които от своя страна могат да бъдат проследени назад до юдейските понятия за греха и неговото изкупление. Без тях опрощението
не би имало смисъл. Опрощение, помирение изкупление – всички тези понятия,
обещаващи освобождение от бремето на вината, се основават на една морална
сделка или пренос, въведени във вселената от моралната икономика на греха.
Но възможно ли е моралната икономика на греха да продължи да действа, а характерните за нея преноси да продължат да бъдат ефективни в едно общество,
което съхранява своите юдео-християнски морални рефлекси, но е отхвърлило
съответната метафизика? Могат ли да се открият надеждни заместители за
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облекчаване на бремето на греха? Един от възможните ефективни начини, чрез
които човек може да постигне покой, да се почувства невинен и „в мир със света”, е да се идентифицира като жертва или още по-добре – да се идентифицира
с жертвите. Затова историята, разказана от Менделсън, е толкова важна и
толкова показателна, макар и да описва екстремен случай. Тя показва как идентифицирането с жертвите и усвояването на статуса на жертва се превръща в
неустоимо морално привлекателна възможност. Това предполага, че възможността за усвояване на статус на жертва е единственото сигурно налично средство
за собственото изкупление и за придобиване на чувството за фундаментална
морална невинност. Това може да обясни изключителния морален престиж на
жертвения статус в съвременната Америка и в западното общество като цяло.
Как се случва това? Отговорът е прост. Ръка за ръка с моралната отговорност
върви и неизбежна морална вина, по вече обяснените причини. Така че, ако някой
иска да бъде приеман за невинен, той трябва да открие начин да се постави в
ситуация, в която да не бъде държан отговорен. Тъкмо това успява да постигне
жертвеният статус. Когато човек е доказана жертва, той е освободен и от
морална отговорност, тъй като жертвата е човек, който по дефиниция не носи
отговорност за своето състояние, а в същото време може да посочи друг отговорен за своето положение.
В крайната си изява статусът на жертва не само освобождава от отговорност,
той позволява отговорността да бъде прехвърлена към другите. Като жертва,
човек може да проектира върху другите, върху потисника или насилника, всяко
чувство за вина, което крие у себе си, и проектирайки тази вина, да облекчи
собственото си бреме. Резултатът е изумителен обрат, при който посоченият
за насилник заема ролята на изкупителна жертва, която поема върху себе си
бремето на греха и трябва да заплати цената за това. Обратно, чрез усвояването на статуса на жертва или чрез идентифицирането с жертвите човекът,
който се чувства като жертва, може да изпита дълбоко чувство за морално
освобождение, на възстановена невинност. Не е учудващо, че това обръщане е
толкова често срещано в наше време, защото то ефективно разрешава проблема за вината – поне на индивидуално равнище и в краткосрочен план, макар и
на цената на социални патологии, които в по-широк обществен контекст биха
се оказали неустойчиви.

Глобалните измерения на оплакването и разкаянието
Цялото това объркване и разпад на нашите най-съкровени начини за справяне с
бремето на вината и постигане на опрощение е причина и за други големи проблеми в обществения живот, особено когато оценяваме въпросите на социалната справедливост и груповото неравенство, които практически е невъзможно да
бъдат решени без употребата на такива морално натоварени категории. Само
обърнете внимание на днешните университетски кампуси, доминирани от политика на все по-раздробени идентичности, с все по-голям набор от все по-конкретни страдания, съпроводени със съответните морални обвинения и усвояване
на жертвен статус. Тези явления не са просто прищявка и не идват от нищото.
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Тези категории започват да играят все по-голяма роля и по отношение на въпроси, свързани с проблеми като историческата вина на нациите, с тяхната виновност или невинност в международните отношения. Днес, както никога досега,
тези проблеми са повсеместни.
Както съвсем правилно посочва политологът Томас Б. Бергер: „Живеем в епоха
на извинения и взаимни обвинения”.14 Вината е навсякъде около нас, едва сега
започваме да вникваме в нейните потенциални източници, тъй като нашето
разбиране за погребаното минало се разширява и задълбочава.
Вече не съществува безнравствената концепция на Хобс, че войната между
народите е просто природно състояние. Стоварването на отговорността за
предизвикване на война, определянето на вината за войната, оценката на наказанията и репарациите, идентифицирането и преследването на военните
престъпления, компенсацията на жертвите и т.н. – всичко това се приема за
съществена част от справедливото уреждане на последиците от войната, те
са неделима част от моралната икономика на вината, от нейното действие на
национално и международно равнище.
Повишеното морално съзнание, което днес имаме в международните отношения,
е нещо ново в човешката история, произтичащо от нарастващия социален и
политически плурализъм на западните демокрации и безпрецедентното влияние
на универсализираните норми за човешки права и справедливост, поддържани и
подкрепяни от все по-широк набор от международни институции и неправителствени организации, от Международния наказателен съд до „Амнести Интернешънъл”.
Наред с това, по-големият разказ, чрез който една нация организира и обединява
своята история, която формира и нейната колективна памет, във все по-голяма
степен са подложени на внимателното наблюдение и критика от страна на нейните съставни етнически, езикови, културни и други подгрупи, поради което от
този разказ се очаква да отрази миналите грешки на тези нации, които на свой
ред да се разкаят за тези грешки. Никога в миналото не е било толкова широко
разпространено усещането за оплакване от конкретни проблеми, както и тези
оплаквания никога не са могли да разчитат на толкова всеобщо съчувствие сред
изследователите и обществеността.
Няма да е преувеличено да се каже, че днес не можем да започнем да разбираме
как функционира световната политика, ако не вземем под внимание цял набор
от морално натоварени въпроси за вината и невинността. Как бихме могли да
разберем решението на канцлера Ангела Меркел да приеме милион чуждестранни
мигранти на година в Германия, ако пренебрегнем тежестта на историческата вина, която тя и много други германци носят? Подобни фактори днес са
също толкова важна част от историческите причини и обяснения, каквито са
14
Thomas U. Berger, War, Guilt, and World Politics after World War II (New York, NY: Cambridge University Press,
2012), 8.
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неоспорими фактори като климата, географията, достъпа до природни ресурси,
демографията и социално-икономическата организация.
Няма спор, че самата история, особено свързана с „осмисляне на грешките
от миналото” и търсене на историческа справедливост, се превръща във все
по-централен елемент в националната и международната политика. Виждаме
тази тенденция в загрижеността за извършеното в миналото насилие над коренните народи, над колонизираното население, подчинените раси и класи и други подобни, виждаме и го в начина, по който народите разказват своята история
за войната. Далеч от това да бъде забравено, миналото остава все така живо
и е обект на морални спорове.
Вероятно най-впечатляващият пример за устойчиво колективно покаяние в човешката история е примерът на правителството и народа на Германия, сторили
толкова много за изкупването на греховете от епохата на нацизма. Но кога
покаянието е достатъчно? Колко дълго трябва да се полага? Кога ще можем
да кажем, че германският народ – който, в крайна сметка, вече се състои от
напълно различни хора в сравнение с епохата на нацизма – може да се приеме за
свободен и пречистен, че е „платил дълга си” към света и миналото и повече не
стои под подозрение? Кой има правото да вземе това решение? И дали ще дойде
ден, или може би той вече е настъпил – с оглед на реакцията на германците
срещу имиграционната политика на канцлера Меркел? – когато ще може да се
каже, че германците са носили достатъчно дълго своята сизифова вина, или когато те ще решат, че са принуждавани да носят вината на други грешни нации,
и ще започнат да търсят своето изкупление с други средства?
В крайна сметка кой въобще е бил дотолкова безукорен и мъдър, че да има правото да наложи следвоенна справедливост с безпристрастност и неутралитет,
с безупречна морална убедителност? Коя нация или общност след Втората световна война е била дотолкова безгрешна, че да може първа да хвърли камък?
Процесите в Нюрнберг и Токио срещу военнопрестъпниците се превърнаха в
ключови камъни за изграждане на институционални структури, които управляват и прилагат международното право. Ала и тяхната законност може да бъде
поставена под въпрос, тъй като отразяват налагането на закони ad hoc, ex post
facto, тези институции са създадени от победители, ръцете на които трудно
могат да бъдат определени като чисти (да помислим за историческата ирония
на съветските съдии, които правораздават срещу същите престъпления, които
са били извършвани безнаказано от собствения им режим) – всъщност тези
победители също биха могли да бъдат изправени пред съда, ако съдебната маса
бъде обърната и на съдебно дирене бъде подложено бомбардирането на цивилни
цели в Хирошима и Дрезден.
Дали позорният член 231 от Договора от Версай, който определя Германия за
„виновник” за Първата световна война, е опит за налагане на справедливо наказание от победителя над разгромения враг, или е сам по себе си акт на дълбока
несправедливост, чието безразсъдство спомага за ускоряване на катастрофите, последвали по-късно. Приписването на вината, особено на изключителната
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вина, само върху една или друга страна може да удовлетвори най-неотложното
очакване за справедливост или желание за възмездие, но може напълно да провали опитите за постигане на помирение и изцеление. Както Елазар Баркан заявява категорично в своята книга Вината на народите: „Налагайки във Версай
вината само на едната страна, победителите не само не постигат изцеление,
а провокират възмущение, допринесло за възхода на фашизма”15. Изцелението,
подобно на дейността на Червения кръст, е цел сама по себе си, а нейното
постигане невинаги съвпада с търсенето на върховна справедливост (въпреки
че то не би могло да бъде успешно, ако стремежът към справедливост отсъства
изцяло). Опитът вината да бъде изолирана и да бъде наложена не съответства
и на по-задълбоченото историческо изследване, което има разбирането, както
написа Хърбърт Бътърфийлд, че историята е „сблъсък на желания, от които
възниква нещо, което никой никога не е пожелавал”16. И в която, би могло да се
добави, никой не е напълно невинен.
Така още веднъж се оказваме изправени пред парадокса на греха, който не може
да бъде изтласкан изцяло. Дълбоко вписаният алгоритъм на греха изисква някакъв вид изкупление, но по отношение на някои аспекти на миналото този пренос
не може да бъде осъществен, без да бъдат сторени нови грехове, съизмерими
или дори още по-големи от вече извършените. Какво да бъде възможното изкупление например за институцията на робството? Не е чудно периодичното
възникване на въпроса за обезщетенията за робството и вероятно винаги ще
бъде така, въпреки че не е по силите на настоящето или на бъдещето да успее
ефективно да изкупи греховете от миналото. Тези от нас, които преподават
история и се отнасят сериозно към моралното формиране на своите студенти,
трябва да обмислят възможните последици. Дали наистина искаме лековато да
възприемем идеята, че правилното морално образование предполага познанието
на нашата обширна индивидуална и колективна вина – на вина, за която няма
възможно изкупление? Изглежда очевидно, че това положение не е задоволително,
но как този проблем да бъде разрешен, особено в строго светски контекст, е
съвсем друг въпрос.
И така, отново стигаме до въпроса дали и до каква степен това не е следствие
от факта, че живеем в свят, който през последния век във все по-голяма степен
е управляван от светски мироглед, ползва изцяло светски речник и действа в
„иманентна рамка” – модус на действие, който предполага да мълчим и потискаме самия религиозен светоглед и речник, в границите на които динамиката
на греха, вината и изкуплението се оказват непонятни. Използвам понятието
„потискане” с известна ирония заради неговата фройдистка употреба. Ала дори
невярващият Фройд не е предписал „освобождението” на човешката раса от
нейните религиозни илюзии като подходящо решение на зададения от него проблем. Всъщност той не открива решение на този проблем. Дори изглежда, парадоксално, че точно когато осъзнаваме тежестта на греха и сме изпълнени с
15

Elazar Barkan, The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices (Baltimore, MD: Johns
Hopkins University Press, 2000), xxxiii.
16

Herbert Butterfield, The Whig Interpretation of History (New York, NY: Norton, 1965), 45-47.
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желание да се обърнем към тези проблеми, се оказваме неспособни да ги опишем
в тези днес забранени термини, още по-малко да открием морално облекчение
от тяхното бреме. Андрю Делбанко описва красноречиво и проницателно този
проблем в своята книга от 1995 г. Смъртта на Сатаната:
„Живеем в най-бруталния век от човешката история, но вместо да пристъпи и
да поеме отговорност, дяволът остава невидим. Самата представа за злото
изглежда несъвместима със съвременния живот, в който идеите за прегрешението и отговорността започват да се губят. Въпреки загубата на старите
думи и морални концепции – Сатана, грях, зло – не можем да се лишим от някои
концептуални средства, чрез които да обмислим универсалния човешки опит от
жестокостта и болката... Ако злото, с цялата си коварна сложност, избягва
нашето въображение, то ще установи властта си над нас”17.
Следователно загубата на тези думи винаги ще води до последици, които ще
бъдат трудно предвидими и решими. „Какво се случи с греха?”, попита психиатърът Карл Менингер в книгата си от 1973 г. под това заглавие. Кое е това, което
в новите условия може да постигне ефекта от преноса, извършван в миналото
от тези забравени концепции? Ако благодарение на Ницше липсата на вярата в
Бога е „възможното състояние на съвременната западна култура”, както казва
Паула Фредриксен в своето изследване на историята на концепцията за греха,
дали това значи, че самата идея за злото вече не съществува?18
Да, точно това би означавало. В края на краищата „грехът” не може да бъде
разбран без по-широк контекст от идеи. И така, какво се случва, когато всички идеи, поддържали „греха” в предишния му смисъл, сега са престанали да съществуват? Дали отговорът на въпроса на Менингер не е известният вик на
Заратустра „Грехът е мъртъв, ние го убихме!”?
Грехът е престъпление срещу Бога, тогава възможно ли е грехът въобще да
съществува без Бог? Такава, изглежда, е логиката на теорията. Но както настоява Фредриксен, тази теория напълно се проваля в опита си да обясни света,
в който живеем. Грехът е жив, дори и ние да отказваме да го назовем по този
начин. „Живеем, твърди тя, в културна среда, в която библейският Бог ... има
трайно място в представите на Западния свят ... [до такава степен, че] дори
невярващите, изглежда, чудесно съзнават кой и какво е това, в което те не вярват.”19 Като имаме предвид гнева, изпитван от толкова много невярващи към
този несъществуващ Бог, човек се изкушава да спекулира дали техният несъзнателен вик не е: „Господи, не вярвам, моля те да укрепиш вярата ми в това, че
не съществуваш”. Геният на Ницше, който осъзнава колко трудно е постигането
на безусловния атеизъм, разреши тази главоблъсканица, като утвърди не че Бог
не съществува, а че Бог е мъртъв. Защото мъртвият съществува за нас както
17

Andrew Delbanco, The Death of Satan: How Americans Have Lost the Sense of Evil (New York, NY: Farrar, Straus
and Giroux, 1995), 9.
18

Paula Fredriksen, Sin: The Early History of an Idea (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012), 149.

19

Ibid.
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със своето присъствие, така и със своето отсъствие. Не е лесно да премахнеш това устойчиво присъствие, особено когато е налице усещането, че някога
това присъствие е било живо и вдъхновяващо.
Но днешната ситуация е опасна за нас, както посочва Фредриксен, не само
защото сме загубили способността съзнателно да боравим с концепцията за
греха, а и защото сме загубили „всякаква последователна идея за изкуплението”20, идея, чието присъствие винаги е било задължително за разбирането на
концепцията за греха в миналото, за да опитоми неговия наказателен потенциал. Присъствието на тежък непризнат грях в културата, култура, изпълнена
с горделивото съзнание за световната си сила и въздействие, но лишена от
всякаква ефективна сила за постигане на изкупление на непризнатия грях, който съпровожда тази сила: без съмнение това е морална криза, нещо подобно на
морален аналог на дълговата криза, която застрашава световното монетарно
и фискално здраве. Ритуалите за намиране на изкупителна жертва, на публично
унижение и засрамване, на умножаването на морално недопустими изказвания и
наказването им с непропорционална жестокост видимо нарастват в публичния
живот. Те не са просто признаци за нетолерантност или насилие, а за по-дълбоко морално разстройство – един Unbehagen, който не може да бъде отхвърлен с
психоаналитични трикове, докато се правим, че той не съществува.

Устойчивостта на вината
Къде ни извежда този анализ на нашата провалена морална икономика? Напредъкът на научните и технологични познания на Запад и културата на господство,
възвестена от него, успя да измести от центъра на културата християнството и юдаизма, великите исторически религии на Запада. Ала той не успя да ги
замени. Въпреки всички свои постижения съвременната наука ни завеща поне
два изключително важни и привидно неразрешими проблема за човешкия живот.
На първо място, съвременната наука не може да ни научи как да живеем, тъй
като не може да ни даде крайните цели, по които да се ориентира човешкото
съществуване. С други думи, науката не може да ни научи за какво да живеем, а
още по-малко за какво си струва да се пожертваме или умрем.
На второ място, науката не може да направи нищо, за да облекчи вината, която
тежи на нашата съвест, науката дори допълнително утежнява тази вина тъкмо
защото ни позволи да контролираме, а следователно и да носим отговорност
за все повече аспекти на нашия живот – отговорност, която се превръща в
плодотворна почва за вината. Това все по-тежко бреме търси начини да бъде
облекчено, търси средства за пренос, но в секуларния контекст то не намира
такива преки или ясни пътища. Вместо това все по-често сме изправени пред
необходимостта да се залъгваме, да търсим някакво подобие на опрощение в
една непоследователна постхристиянска морална икономика, която не е изоставила напълно понятието за греха, но е лишена от силата на опрощението или
изкуплението, без които нито една морална система не може да бъде поносима.
20

Ibid., 150.
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Какво може да се направи? Един извод изглежда неизбежен. Тези, които са предвидили отмирането на религията и особено на юдео-християнската метафизика
като знак за освобождението на човека в модерната епоха, трябва да преосмислят своята догматична увереност по този въпрос. Действително постоянният
въпрос за вината може да открие напълно различна основа за преосмисляне на
устойчивите изисквания на религията. Може би човешкият напредък не може да
бъде поддържан без религия или нещо подобно, и по-конкретно, без нещо много
сходно на моралната икономика на греха и опрощението, които до този момент
са били гарантирани от религиозните традиции на Запада.
Този извод е слабо свързан с конвенционалната теологична апологетика. По-скоро той се основава на емпиричните реалности на социалното и психологическо
състояние на развитите западни общества. Това предполага пълното съзнание
на факта, че без подкрепата на религиозните убеждения и институции човек
няма да има друг избор, освен да възприеме мрачната перспектива на Фройд,
според когото напредъкът на човешката цивилизация носи не щастие, а все
по-голямо бреме на непоносима вина, колкото и да се търсят нови, но в крайна
сметка неефективни и необичайни начини за нейното отхвърляне. Подобен напредък постепенно ще унищожи и ще направи по-малко устойчиво бъдещето на
човека. Ще задуши иновативната енергия, превърнала Запада в това, което той
е, и фатално ще подкопае духовната увереност, необходима за поддържането на
самия напредък. Следователно на него трябва да му се противодейства. Но за
да му се противодейства, той трябва преди това да бъде разбран.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Александър Солдатов,
Независимая газета, №101/13.09.2017

ПРАВОСЛАВНАТА ИДИЛ (ВСЕ
ОЩЕ НЕЗАБРАНЕНА В РУСИЯ)
Със започването на новия политически сезон в Русия страстите около филма
„Матилда” на режисьора Алексей Учител се разгорещиха до краен предел. От
църковно-обществения дневен ред те успяха да изтласкат всички останали сюжети, включително осмислянето на уроците от 100-годишнината на революцията.
И ако по-рано тези страсти кипяха само на хартия (и в интернет), то от
края на август те буквално пламнаха – в прекия смисъл на думата. Първо беше
неуспешният опит за подпалване на студиото РОК на Учител в Петербург,
последва сравнително „успешното” подпалване на кинозала в Екатерининбург и
накрая – подпалването на автомобили пред московския офис на адвоката на Учител. Всеки път отговорността за тези престъпления поемаха противниците
на „Матилда”.
За неизбежното „огнено пречистване” на руската земя от „Матилдината сквернота” предупреждаваха активистите на полуанонимната „Християнска държава
Света Рус” (наименованието явно е заимствано от „Ислямска държава на Ирак
и Леванта”, забранена в Русия терористична организация). Но правоохранителната система, толкова чувствителна към всеки намек за екстремизъм в социалните мрежи, не „забелязваше” толкова явните призиви към насилие и предупреждения за подготвяни престъпления.
Подобно демонстративно бездействие ни принуждава да направим неприятен
извод: свидетели сме на политтехнология, насочена да „неутрализира рисковете
от 17-а година”, която се осъществява с метода на „управлявания хаос”.
Ролята на „лице на кампанията” е поверена на Наталия Поклонская, която Кремъл
с „болшевишки темпове” направи първо прокурор на Крим, а по-късно – федерален
политик. Непосредствено преди преместването си в Москва Поклонская започна
да демонстрира някаква хиперболизирана любов към царя мъченик Николай II.
„Непрецизните” методи на работа вече сблъскаха депутатката с Московската
патриаршия: първият път, когато тя провъзгласи „мироточенето” от бюста
на царя пред сградата на прокуратурата в Симферопол, а втория път – когато заяви за отлъчването от причастие на началника на администрацията на
президента на Руската федерация, председателя на Държавната дума и други
чиновници, присъствали на закрита прожекция на „Матилда” в началото на юни.
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Според Патриаршията не е имало нито „мироточене”, нито пък отлъчване.
Поклонская обича да подчертава връзката си със своя старец изповедник – един
от лидерите на „царебожническото” движение в РПЦ, схиархимандрит Сергий
(Романов) от Средноуралския манастир на Екатерининбургска епархия.
Попаднала в тази среда, неофитът Поклонская, слабо запозната с православното вероучение, доверчиво възприема основните догмати на „царебожието”,
отличаващи го от традиционното православие: учението за това, че Николай II
е „Христос Господен”, изкупил греховете на руския народ, поради което пък притежава особена природа, чиста от греха, а Русия е Царството Божие на земята, „удържащо” целия свят от приемането на антихриста и погибел. Докато за
повечето руснаци традиционното православие се асоциира с патриарх Кирил и
йерархия, потънала в разкош, във всичко подкрепяща властта, именно „царебожието” се оказва здравата и патриотична „народна” вяра, противостояща на
лицемерния църковен официоз.
Разбира се, духът на агресия и ксенофобия винаги е намирал място в руското
православие, редом до духа на любовта и милосърдието.
Протодякон Андрей Кураев, главният богослов в немилост на РПЦ, смята, че
именно патриарх Кирил е заложил на духа на агресията през 2012 г.
Именно патриархът организира масова кампания „в защита на патриарха” срещу Pussy Riot, като настояваше за най-сурово наказание на „кощунниците”, за
въвеждане на наказателна отговорност за „оскърбяване на чувствата на вярващите”, настройваше своето паство да издирват подобни „оскърбления” и да
преследват виновните при всеки удобен случай.
Мнозина „православни активисти” превърнаха своите „оскърбени чувства” в
бизнес. Появиха се бойни православни братства от типа на „Сорок сороков”
(СС), възпяващи култа към силата и готови да „бият за Божия слава” всеки
„враг на православието”.
Случи се трансформация на официалното православие, превърнало се в част от новата руска идеология – от евангелска религия на любовта и покаянието в „духовна
спойка” 1, нагнетяваща в обществото агресия и оправдаваща репресиите срещу
инакомислещите. „Царебожието” винаги е било по-радикално, отколкото официалната църковна идеология, и според радикализацията на последната се променя и
„царебожието”. Колкото по-невъзможни благословения дава един или друг старец,
толкова по-високо се котира той сред „православната общественост”.
По улиците на Сергиев Посад, пред стените на лаврата, чийто основател призоваваше да „преодоляваме ненавистната вражда на този свят”, маршируват
казаци, изпъващи дясната си ръка в нацистки поздрав.
1

Термин, употребяван от патриарх Кирил (Гундяев). Б.пр.
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Сред тях вървят и старци, например Корнилий (Радченко). Признати центрове на
„царебожието” са Дивеево и Боголюбският манастир край Владимир.
Никой не се и крие и властта лесно би могла да ограничи „царебожието” под
лозунга за „борба с екстремизма”. Подобен подход тя успешно приложи по отношение на мюсюлманите. Безкомпромисно преследвайки „ислямския фундаментализъм”, Кремъл по всякакъв начин подкрепя „традиционния ислям”, чиито
представители дори помагат на органите в преследването на своите братя
салафити. Защо да не може да се заяви за подобна несъвместимост на „православния радикализъм” и „традиционното православие”?
Отговорът според нас се крие във факта, че властта има полза от „православните радикали”: тяхната „ревност не по ум” и скандалните им акции най-добре отклоняват вниманието на обществото от сериозните въпроси за актуалността на революционния опит от 1917 година към бутафорните – за връзката
на Николай II с Матилда Кшесинска.
Аргумент в тази посока е и мълчанието на патриарха, който не може да съчувства на „царебожниците”, енергично клатещи трона му, но и не смее да ги
осъди, знаейки за високото покровителство, което имат.
Методът на „управлявания хаос” е изключително опасен. При най-малкото отслабване на властовия контрол хаосът изригва и помита своите творци – такава е природата му. Идващата 2018 г., която ще мине под знака на 100-годишнината от „ритуалното убийство” на царското семейство, заплашва да се
превърне в апогей на „царебожието” като нова руска „народна вяра”.
Поддръжниците на Алексей Учител, очевидно не така добре организирани, както
опонентите си, демонстрират признаци на слабост. Отмениха премиерата на
филма „Матилда” в Москва, има намерение той изобщо да не бъде показван в
Свердловска област… Филмът, разбира се, ще излезе на екран. Говори се, че за
това настоява самият Путин, многократно изказвал се негативно за Николай II.
Но вероятно „царебожниците” ще имат още не един повод да демонстрират
своята нарастваща сила.
Можем да бъдем сигурни, че това движение няма да намали активността си и
след като се изчерпи епизодът с „Матилда”. Сянката на „православния халифат”
е надвиснала над Русия…
Превод от руски: Димитър Спасов
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Абдел Хаким Урги е роден през 1968 г. в Тлемсен, Алжир. От 2011 г. ръководи Факултета по ислямска теология/религиозна педагогика във Висшето педагогическо
училище във Фрайбург. Той е сред първите, подписали
т.нар. Фрайбургска декларация на либералните мюсюлмани в Германия.

Абдел Хаким Урги

ИСКАМЕ РЕФОРМА НА ИСЛЯМА
С Абдел Хаким Урги разговаря Щефан Лангер от германския
католически седмичник Christ in der Gegenwart.

Заедно с правозащитничката и юристка Сейран Атеш и други мюсюлмани Абдел
Хаким Урги основава либералната берлинска джамия „Ибн Рушд-Гьоте”. Тя е наречена на мюсюлманския философ Ибн Рушд, просветител в исляма (1126–1198),
както и на Йохан Волфганг Гьоте, който се приема за създател на мостове между исляма и западната култура.
Отворилата врати през юни 2017 г. джамия приема сунити, шиити и привърженици на други направления в исляма. При молитвата жените са в едно помещение
с мъжете и не са задължени да покриват главите си. Те дори имат право да отслужват молитва. Това направи Сейран Атеш, след което получи много смъртни
заплахи.
Джамията е подслонена в помещение на евангелската църква „Св. Йоан” в берлинския квартал Моабит. В ислямския свят, особено в Турция и Египет, основаването на джамията беше посрещнато с бурни критики и обвинения в нарушение
на законите на шериата.
В началото на октомври Абдел Хаким Угри представи своята книга „Реформа на
исляма. 40 тезиса”, а на 7 октомври закачи своите 40 тезиса за хуманистичен
и мирен ислям на вратата на една джамия в Берлин, смятана за салафистка.
Необходими са един историческо-критически прочит на Корана и съзнателна
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раздяла с определени сури, които мотивират насилието. „Няма любов към Бога
без любов към ближния”, твърди изследователят на исляма.
След основаването на джамията в Берлин (през юни т.г.) вашата група
беше обругавана и заплашвана. В какво всъщност се провинихте, д-р Угри?
Нищо лошо не сме направили. Просто искахме да създадем молитвен дом за либерални мюсюлмани. И те трябва да имат място, където могат да се изразят
и към което да чувстват, че принадлежат. В нашата джамия жените не трябва
да носят забрадки, те се молят заедно с мъжете. Ние сме открити за всички,
не редуцираме хората до тяхната верска принадлежност и сексуална ориентация. Службата се извършва на немски език. И нещо, което за пръв път успяхме
да направим в Берлин: както призивът към молитва, така и петъчната молитва
бяха изнесени от жена. И заедно с един мъж жена ръководеше цялата молитва.
Това е прецедент в историята на исляма.
Освен религиозна родина, която искаме да предложим на либералните мюсюлмани, основаването, естествено, е послание към обществото. Искаме ясно да
покажем, че съществува не само кървавият ислям, който винаги вижда себе си
като най-добрата религия и обезценява другите, съществува и един модерен,
хуманистичен, мирен ислям, който съжителства добре с всички. Не е достатъчно само да твърдим, че ислямът е мирна религия. Задача на мюсюлманите е да
направят от него една наистина мирна религия.
Изненадаха ли ви многото реакции на вашата инициатива?
Наистина не очаквахме такъв отклик в световен мащаб. Той беше подсилен от
фетвата на Центъра за религиозно-правни въпроси в Кайро и позицията на турския Комитет по религиозните въпроси Дианет, че с нашата инициатива атакуваме исляма, дори искаме да го погребем. Това наистина насочи вниманието
към нас и даде легитимност на мнозина да пишат срещу нас. Репортажът на
арабската програма на „Дойче Веле” за откриването на джамията беше гледан
над 1,7 милиона пъти и непрестанно коментиран.
Повечето коментари за новата джамия бяха силно отрицателни…
Да. Ислямът всъщност е плуралистичен и живее от многообразието. Ала когато иде реч за либералния ислям, много хора са свръхчувствителни. Ние сме
обругавани като предатели, упрекват ни, че сме предали исляма. Били сме секта.
Често яростното отрицание не е достатъчно, а се стига до ужасни заплахи за
смърт: „Убийте ги, преди да са се размножили”.
Нещо подобно наистина трябва да бъде осъдено. Но не очаквахте ли твърде много от консервативните мюсюлмани, не ги ли провокирахте твърде
силно? Ислямологът Щефан Вайднер говореше по повод на основаването на
джамията за „медиен спектакъл”.
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Прочетох интервюто и цитирам: „Мнозина либерални мюсюлмани всъщност са
забравили практиката на молитвата”. От своите бюра някои изследователи на
исляма, немюсюлмани, очевидно говорят каквото искат…
На вашия въпрос: от години ние критикуваме мюсюлманските организации в
Германия. Те налагат на мюсюлманите една консервативно-религиозна идентичност, те, казано по-просто, са повлияни от една педагогика на подчинението
чрез внос на имами от турските джамии или на самопровъзгласили се имами от
арабските джамии. Чрез тези уроци по Коран тъкмо нашите деца биват откъсвани от западния свят, в който живеят, а това може да доведе до радикализация. Докато ние интерпретираме исляма според ценностите на хуманизма и
така естествено го приемаме за съвместим с Конституцията, особено когато
иде реч за етично-хуманистичния Коран. Тази позиция записахме през септември
миналата година в Декларацията от Фрайбург. След всички тези години на теоретични дискусии стигнахме до убеждението, че са нужни конкретни стъпки.
Ние искаме да осъществим на дело реформата на исляма, да покажем, че това е
възможно. По тази причина веднага дадох съгласието си, когато Сейран Атеш се
обърна към мен с идеята да се основе либерална джамия. Разбира се, никой не е
задължен да споделя нашите тези. Могат да ни критикуват. Ала това, че искат
да ни убият, вече е много тъжно. В края на краищата живеем на Запад, в демокрация, съществена част от която е свободата на мненията. Разочароващо е, че
много мюсюлмани още не са се научили в своята собствена община да приемат
другия, когато той защитава една друга гледна точка.
Получихте ли подкрепа за основаването на джамията?
Това много ни насърчи, да. Мюсюлмани от целия свят ни изпратиха имейли и ни
подкрепиха. И тукашното общество ни даде кураж: „Продължавайте, направете
още повече за интеграцията. Вие давате надежда”. Нас ни подкрепят и с дарения. Даже един равин от Америка ни изпрати пари.
Ще продължите ли?
Реакциите след основаването на джамията накараха всички нас да се замислим.
Оттогава госпожа Атеш се нуждае денонощно от полицейска охрана. Ала ние
не бива да се отказваме, няма да се оставим да ни уплашат. На вратата на
моя кабинет съм закачил прочутите думи на Мартин Лутер: „Тук стоя и другояче не мога”. Много ми харесват. Защото съм убеден: наш морален дълг е
да реформираме исляма. Дължим го както на обществото, така и на самите
мюсюлмани. Впрочем тъкмо критиката на консерваторите ни показва, че сме
на прав път. Представителите на „мъжката” теология, на мъжкото господство
в исляма изпитват невероятен страх от загуба на върховната си власт върху
тълкуването. Те виждат, че в наше лице и в лицето на други израства сериозна
конкуренция: рефлектираща, либерална теология, която не се самоопределя чрез
подценяване на другите. Никой не би ни критикувал по такъв начин, ако гледаше
на нас само като на незначима секта.
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За какъв точно ислям се застъпвате?
В неговата сърцевина е индивидуалната връзка на вярващия с Бог. В нашата
интерпретация ислямът е религия, която води хората към свобода и самоопределение. Част от това е равноправието на жената, зачитането на хомосексуалните. Важно е уважението към човека, без той да бъде редуциран до своята
верска общност, до своята религия или светоглед. Тук няма място за насаждане
на страхове, за насилие, чувство за превъзходство. Ислямът възвестява един
Бог, който е милостив и състрадателен, който е любов. Това трябва да намери
отражение в действията на човека: той трябва да се държи добре, да обича
ближния.
Понастоящем ислямът се представя много по-различно…
Ислямът се намира в криза на смисъла, всъщност в болестно състояние. Има
нужда от вътрешноислямски процес на терапия на базата на една просвещенска програма. Трябва най-после да се присъединим към модерността. В нашата
Фрайбургска декларация написахме: „Мечтаем за едно мюсюлманско общество,
което не се бои да подлага на критика своята религия и непрестанно да преосмисля нейните позиции, да я развива в съответствие с жизнената реалност”.
Този чист ислям почувствах в нашата берлинска джамия.
Дават ли изворите на исляма основание за такава интерпретация? За историческо-критическа интерпретация?
Каноничните извори на исляма са Коранът и преданието за пророка Мохамед.
Там, разбира се, откриваме изначална самокритика. В сура 18:110 на Корана се
казва, че Мохемед е „само човек”, който непрестанно е порицаван от Бог. Едва
през вековете Мохамед е митологизиран като „непогрешим”. По същия начин и
постоянната реформа на исляма има своите основания в изворите. В сура 11:88
се казва: „Искам само подобрение, доколкото мога”.1 Пророкът непрекъснато
говори за обновление. Следователно, когато мюсюлманите, особено на Запад,
отхвърлят промяната, това е чуждо тъкмо на религията.
Това важи ли и за отношението към насилието? Мохамед е бил и пълководец, мюсюлманите фундаменталисти цитират изпълнени с насилие пасажи
от Корана…
Ислямът днес без съмнение има проблем с насилието. Трябва да обърнем много
повече внимание на факта, че ислямистките убийци мислят, че могат да се
позовават на Корана и преданието за Мохамед. Тези разяснения обаче могат
да се прокарат, когато изворите се тълкуват в историческо-критически и херменевтичен план. Ние сме убедени, че тъкмо пасажите с насилие се нуждаят
от ревизия, както и тези, които са привеждани по отношение на потискането
на жената. Класическото разграничение е между Корана от Мека и от Медина.
1

Използван е преводът на Свещения коран на проф. Цветан Теофанов.
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Първата фаза, в Мека, трябва да се смята за по-важна. Войни има чак в периода
в Медина. И след смъртта на Пророка се е стигнало до схизма, по политически причини са се развили различни направления във вярата. Това трябва да се
има предвид при оценяването на отделни пасажи. Традицията на тълкуването
съществува в исляма. Ние говорим за т.нар. обстоятелства на откровението.
Това означава, че всеки пасаж трябва да се определя като обусловен от обстоятелствата.
Днес аз правя разлика, малко по-диференцирана, между етично-хуманистичния
и юридическо-политическия Коран. Юридическо-политическият Коран означава:
Мохамед като държавник в една земна общност в Медина (622–632) възвестява
ситуационно обусловени места в Корана, които трябва да се разбират в техния
исторически контекст. Като историческо-политически модел тези указания от
втората епоха в Корана имат само ограничена, обусловена от времето валидност за VII век.
Що се отнася до отношението към насилието в името на исляма: мнозина
се учудиха, че при последните мирни демонстрации в Кьолн участваха много по-малко от очакваното мюсюлмани.
Не че не одобрявам бденията и демонстрациите. Но всъщност такива акции са
само козметични корекции, които бързо се забравят. Ние спешно се нуждаем от
реалистични отговори и решения, ориентирани към бъдещето, по отношение на
проблема с насилието в исляма. Непрестанните твърдения: „Всичко това няма
нищо общо с исляма” са апологетична наивност, смирено пожелателно мислене
и ласкателство. Т.нар. „свещени бойци” не се радикализират в синагоги и църкви,
а в джамии.
А как стои въпросът с равноправието на жената, което отстоявате? И то
ли може да бъде изведено от ислямските извори?
В Корана никъде не се забранява жените и мъжете да се молят заедно. Виждаме го
и при поклоненията в Мека, където общата молитва се подразбира от само себе
си. Сега ни упрекват, че в нашата джамия в Берлин ние, мъжете, сме искали да
зяпаме похотливо жените. Та това е смешно! Трябва ли наистина така да сексуализираме молитвата? Иде реч за молитва и за отношение към Бог, за нищо друго.
Досега вашият открит, самокритичен подход се споделя от малцина, не и
от мюсюлманските организации…
Това е вярно, ала те представляват приблизително 15% от мюсюлманите в Германия. Убеден съм, че мълчаливото мнозинство от вярващи мисли другояче. Те
виждат проблемите с консервативния ислям. Ала те са аполитични, те просто
искат да се молят в едно сакрално пространство. Понеже нямат друга родина,
отиват в наличните консервативни джамии. Някои тъкмо заради това се съпротивляват срещу една реформа, защото традиционното състояние на религията
е последната им котва в диаспората. Това трябва да разясним и да кажем: Не
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бива да се изолираме, защото нашата религия е в опасност, напротив: изолацията води със себе си опасност!
Обвиняват ни, че предлагаме форум за повърхностна критика на исляма а ла
„Алтернатива за Германия” или че искаме да навредим на исляма. Дори от мои
студенти чувам понякога, че съм искал да отменя религията. Изобщо не става
дума за това! Нашата критика е нюансирана и рефлексивна. Тя всъщност е обяснение в любов на исляма. Искаме да му вдъхнем нови импулси, особено в западния
контекст, за да можем ние като малцинство в едно многолико общество да
изповядваме добре нашата религия.
Говорите за либерален ислям, ала използвате, например във Фрайбургската
декларация, термина „секуларен ислям”. Какво означава това?
„Секуларен” по всяка вероятно е недоразумение. Посочиха ми го и наши християнски приятели. Но естествено, нямаме предвид плакатно отхвърляне на религията. Разбирам секуларността като ясно разграничение между светското и
религиозното равнище. Трябва да разглеждаме религията като лично дело. От
това например следва, че държавните служители трябва да се откажат от носене на религиозни символи.
В Германия обаче този модел за отношенията между държава и Църква няма
традиция. Звучи по-скоро като стриктното разделение във Франция…
Моделът на сътрудничество в Германия има слабости. Наистина той силно подчертава свободата на изповеданията, което принципно трябва да се приветства. Фактически обаче днес той облагодетелства консервативните сили, които сътрудничат с държавата като партньори. Ние целим създаването на един
представителен мюсюлмански съвет, в който да участват както консервативните организации, така и реформираният либерален ислям.
Не бива да забравяме: тъкмо задгранични организации като DITIB2 и ZMD3 носят
отговорност за това ислямът тук, в Германия, да е толкова консервативен,
дори реакционен. Тези организации нямат никакъв интерес от просветителска
работа. Те са отговорни за липсата на реформи в исляма навсякъде на Запад.
Техните водачи са тези, които лепват етикети „расизъм” и „ислямофобия” на
всеки опит за конструктивна критика на исляма.
Какво трябва да се случи, за да може вашата интерпретация на исляма да
привлече по-широки кръгове?
2

DITIB е културно-религиозно обединение, в което участват около 900 общини на живеещи в Германия мюсюлмани. Неговият председател се явява едновременно и съветник в посолството на Турция в Берлин. Той не
се избира от членовете на общината, а се назначава от Комитета по религиозните въпроси на Турция (Дианет).
Б.пр.
3

Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD), Централният съвет на мюсюлманите в Германия включва преимуществено нетурски мюсюлмани. В него участват организации от арабски, германски и мултиетнически
произход. Б. пр.
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Досегашните опити за реформа се провалиха, защото това беше един дискурс
предимно на интелектуалци. Тази теологическа дейност наистина трябва да
продължи. Затова предлагам книгата Реформа на исляма. 40 тезиса. Ала същевременно се опитваме да бъдем по-близо до практиката и да търсим по-широки
кръгове. Искаме да се поучим от опита на християнските църкви, които са
успели да предадат на своите вярващи, че Библията трябва да се чете историческо-критически. Искаме да основем и други либерални джамии, които дават
възможност на хората да размишляват върху своята религия. Разговори за основаване на втора джамия се водят във Фрайбург. Преди това да се случи, трябва
да изясним някои неща относно сигурността.
Превод от немски: Людмила Димова
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Хоризонти

Сп. Икономист

МНОЗИНСТВОТО ОТ БРИТАНЦИТЕ
ВЕЧЕ НЕ СА РЕЛИГИОЗНИ
Едва 15 % от британците се идентифицират като англикани.
Но това не означава, че Църквата скоро ще изгуби
публичната си роля

Преди половин век, когато британските войници се строяваха за церемониите,
известни като църковни паради, пред тях заставаха техните англикански капелани, а преди това сержантите издаваха заповед всички католици и последователи на други религии да напуснат строя. По това време се приемаше, че освен
ако не принадлежат на някоя друга Църква, дори и най-големите мърморковци в
армията в някаква степен бяха и синове на държавната Църква на Англия.
Ако в миналото имаше основание за това твърдение, днес вече не е така. Според последното годишно изследване на Националния център за социални изследвания делът на британците, които се идентифицират като англикани, е спаднал
от 40 % през 1983 г. до 15 % през миналата година. Пропастта между поколенията е огромна. Във възрастовата група от 18 до 24 г. едва 3% се идентифицират с установената църква, докато четирима от всеки десет души на възраст
над 75 години продължават да се приемат за такива. В рамките на един живот
англиканството напълно е загубило претенцията да бъде националното изповедание по подразбиране. Както побърза да изтъкне Националното общество на
секуларистите, тези цифри доказват, че всички привилегии, на които се радва
англиканизмът, изглеждат все по-неуместни. Установената църква контролира
около една четвърт от английските държавни училища, а заедно с други религии
получава по право 26 места за епископи в Горната камара на Парламента. Това
изглежда странно в една страна, в която броят на хората, които не изповядват
никаква религия, продължава да се увеличава и днес възлиза на 53% от цялото
население и 71 % от младежите.
Ръстът на процента на хората, отбелязвани от социолозите като хора „без
религиозна идентификация”, е характерна тенденция във всяка богата западна
държава, включително и в благочестива Америка, където тези хора вече съставляват една четвърт от цялото население. Но във Великобритания, както и на
другите места, масовото оттегляне от конвенционалните религии все още не
означава пълен отказ от духовните измерения. В публикуван през май доклад,
посветен на британците без религиозна идентификация, професорът по социология в университета „Св. Мария” в Туикенхам Стивън Буливант настоява, че
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около една четвърт от хората без изповедание споделят, че понякога се молят.
Същият процент признават, че са религиозни в някаква степен, а около 20 %
казват, че са открити за съществуването на Бог.
Ако се добавят католиците, петдесятниците и другите деноминации, броят на
британците, които се идентифицират като християни, продължава да надхвърля
40 %. Преброяването от 2011 г., където въпросът беше формулиран по малко
по-различен начин, установи, че техният процент възлиза на около 60. Но където
и да минава чертата, тенденцията към спад е ясно изразена с израстването на
новото поколение.
Професор Буливант признава, че има отлив от християнството – изключение
прави католицизмът, който стои добре, благодарение основно на притока на
имигранти от страни като Полша и Филипините. Хората, родени като християни, които не изповядват никаква религия, днес са 26 пъти повече от тези,
израснали в среда без религиозна идентификация, а след това приели християнството.
Всичко това обаче не означава, че държавната религия на Англия е обречена
скоро да бъде детронирана. Грейс Деви, професор по социология и авторка на
книги за ролята на Църквата, смята, че настоящото състояние ще бъде запазено поради трудността в евентуално разкъсване на връзките между Църква и
държава в страна, в която църковното или каноничното право например е вписано в светската правна система. „Църквата на Англия е нещо повече от обикновена статистика и ограничаването на нейната роля може да се окаже доста
по-трудно, отколкото изглежда – казва тя. И добавя: – Също като Брекзит.”
Превод от английски: Момчил Методиев
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Вениамин Пеев

НАЧАЛОТО НА РЕФОРМАЦИЯТА:
ВЪПРОСИ И ВЪЗМОЖНИ
ОТГОВОРИ
На 31 октомври 2017 г. се навършват 500 години от началото на Немската реформация, предизвикало драматичното разделяне на Западната църква с нестихващи дебати и взаимни обвинения между католици и протестанти в опорочаване
на Христовото учение и деформиране облика на Църквата. Протестантският
клон на западното християнство отдавна се готви за тържествено честване на
тази годишнина с различни форуми и инициативи. Това е разбираемо с оглед на
традиционния фокус, който протестантизмът поставя върху разказа за августинския монах Мартин Лутер (1483–1546), който поставил листата със своите
95 тезиси на входната врата1 на витенбергската църква „Вси светии”, критикувайки продажбата на индулгенции като средство за опрощение на греховете.
Протестантската традиция е възприела този разказ като исторически факт и
му отдава огромно историческо значение. Статистиката показва, че германците, които в по-голямата си част са протестанти, издигат случая с поставянето на Лутеровите тезиси върху витенбергската църковна врата на трето място по значимост в своята богата на събития история.2 Следователно датата
31 октомври 1517 г. може да бъде смятана като един от крайъгълните камъни
в историческото, религиозно и културно развитие на немския народ. И както
1

По времето на Лутер вратата е била дървена, но тя изгаря при пожар, избухнал през 1760 г., а един век
по-късно на нейно място е поставен бронзов портал с гравиран текст на 95-те тезиса, който е запазен и днес.
2

Pettegree, A. Brand Luther: 1517, Printing, and the Making of the Reformation. NY: PenguinPress, 2015. 13.
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една сграда би изгубила целостта и стабилността си, ако един от нейните
ъгли бъде разрушен, така и немската история изобщо и историята на протестантизма в частност биха били сериозно накърнени, ако се окаже, че разказът
за 95-те тезиса, изложени по някакъв начин от реформатора на показ, е един
пореден фалшификат с апологетични намерения. Колкото и странно да звучи
това, подозрението за „скалъпване” на такъв сюжет от защитниците на протестантизма има вече половинвековна история.3 Римокатолическият църковен
историк Ервин Изерло (1915–1996), дългогодишен професор в университетите в
Трир и Мюнстер и германец по произход, оспори автентичността на традиционния разказ, според който на 31 октомври 1517 г. Лутер обявява желанието си за
публичен дебат с продавача на папски индулгенции Йохан Тецел. От момента на
публикуването на книгата на Изерло Лутер между реформа и реформация (1966)4
до сега на академично и по-популярно ниво се разгаря нестихващ дебат доколко
основателно е становището на римокатолическия автор. Друг съвременен римокатолически автор, д-р Франц Посет, също е на мнение, че е напълно вероятно
Меланхтон, а също и Лутеровият секретар Георг Рьорер да са „изфабрикували”
сюжета за „заковаването” или „поставянето” на 95-те тезиса на вратата на
витенбергската църква „Вси светии”.5
Справедливостта обаче изисква да посочим, че хронологично дебатът около
действителната дата за „публичното оповестяване” на 95-те тезиса започва в
академичните среди на немските лутерани преди критичния анализ на проф. Изерло. През 1957 г. лутеранският историк Ханс Фолц пръв изразява съмнение това да
се е случило на 31 октомври, като сочи за действителна дата 1 ноември 1517 г.6
Веднага предложението на Фолц е оспорено от видните лутерански познавачи на
живота и делото на реформатора Курт Аланд7 и Хайнрих Борнкам8. Макар и да
продължава с нови публикации, дискусионният проблем тук е на академично ниво
и се свежда до схващането кога всъщност трябва да се приема започването
на празника Вси светии, с който се свързва противопоставянето на Лутер на
продажбата на индулгенции. Това, което Ервин Изерло обаче прави десетилетие
по-късно, е да използва академичната арена на дебата за пропагандна цел, омало3

Тезите на отрицателите на историчността на витенбергското събитие, както и становищата на неговите поддръжници в Германия, са събрани в сборника Лутеровото заковаване на тезисите – факт или фикция (Ott, J. und
M. Treu, ed. LuthersThesenanschlag – Faktum oderFiktion. Leipzig: EvangelischeVerlaganstalt, 2008). Кратък обзор
на трите фази на опитите на няколко немски учени да оспорят датата 31 октомври и традиционното схващане
за случилото се тогава е даден в: Diener, R. ”The Ninety-five Theses: Some Historical and Semantic Aspects”. – In:
Concordia Theological Monthly, XXXVIII:9 (Oct. 1967) 601-6.
4

Iserloh, E. Luther zwischen Reform und Reformation. Der Thesenanschlag fand nicht statt (Münster: Aschendorff, 1966). Книгата предизвиква подчертан интерес на Запад и тутакси е преведена на англ. език от друг
католически теолог и отличен познавач на Лутеровия живот и дело – проф. Джаред Уикс, при което преводачът
подчертава тезата на автора в заглавието за английските читатели (Iserloh, E. The Theses Were Not Posted:
Luther between Reform and Reformation. Boston: Beacon, 1968; London/Dublin/Melbourne: Geoffrey Chapman,
1968). По-долу се позоваваме на английския превод.
5

Posset, Fr. The Real Luther: A Friar at Erfurt and Wittenberg (St Louis: Concordia, 2011).

6

Volz, H. ”An welchemTage schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche an?” – In:
Deutsches Pfarrerblatt, 57 (1957), 457 f. (вж. Lau, Fr. ”The Posting of Luther's Theses – Legend or Fact?” – In: Concordia Theological Monthly, XXXVIII, Dec. 1967, N0. 11, 691).
7
Aland, K. „Der 31. Oktober gilt zurecht als Tag des Thesenanschlags Martin Luthers”. – In: Deutsches Pfarrerblatt, 58 (1958), 241-8.
8

Bornkamm, H. ”Der 31. Oktoberals Tag des Thesenanschlags”. – In: Deutsches Pfarrerblatt, 61 (1961), 508 f.
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важавайки историчността на традиционното начало на Реформацията. Както ще
се убедим, надявам се, в насоката, очертана от Изерло и приемниците на неговата „легендарна” теза, личи повече намерението да се подрони авторитета на
първите Лутерови биографи, които споменават датата 31 октомври и случилото
се „поставяне” на 95-те тезиса по някакъв начин във Витенберг. Ако тези данни
се окажат „неверни”, т.е. „съчинени”, то това би хвърлило тежка сянка върху автентичността и действителните подбуди за началото на Немската реформация.
В настоящата статия ще представим тезите на покойния католически проф.
Ервин Изерло и неговия колега д-р Франц Посет, както и някои от най-сериозните възражения срещу тях. Ще разгледаме някои от наличните документални
данни, свързани с продажбата на индулгенции от доминиканския монах Йохан
Тецел, предизвикала неодобрението не само на Лутер, но и на голяма част от
съвременното му германско общество. Ще направим опит да анализираме опорните точки на двете противопоставящи се мнения – „за” и „против” публичното оповестявяне на 95-те тезиса на витенбергската църковна врата – и ще
потърсим отговор на въпроса доколко такъв горещ дебат може да се отрази
неблагоприятно върху значението на реформаторското дело в църковната и
гражданска история.

Критичната теза на проф. Ервин Изерло
Книгата на проф. Изерло Лутер между реформа и реформация се появява в навечерието на 450-годишнината от традиционно възприемания за автентичен
разказ за оповестените от Мартин Лутер 95 тезиса върху вратата на витенбергската църква на замъка (31 октомври 1517 г.). Като се има предвид принадлежността на автора към католическата теология и клир9, не може да има
съмнение, че главната цел на неговата публикация е пропагандна, а именно, да се
омаловажи или поне да се измести фокусът непосредствено преди дълго подготвяния юбилей на един от най-значимите символи на реформаторското движение.
Изерло е добре школуван църковен историк, ученик на един от най-авторитетните изследователи на реформаторския период през ХVI в. – проф. Йозеф Лорц.
Научните му интереси са фокусирани върху контрареформаторските инициативи, предприети през този период от страна на тогавашните римокатолически
богослови. Това обстоятелство неизбежно създава предпоставки за известно
догматизиране на историческите изводи на автора и поставя под съмнение
обективността им. Изерло е още активен сътрудник на поредицата Corpus
Catholicorum и участник в редакторския екип на научните списания Theologische
Revue и Catholica.
Проф. Ервин Изерло аргументира пет възражения срещу традиционното протестантско схващане, че Мартин Лутер поставя оригиналния текст на своите
95 тезиса на витенбергската църква „Вси светии” на 31 октомври 1517 г. с
цел да предизвика дебат с продавача на индулгенции Йохан Тецел.10 Най-напред
9

Ервин Изерло е ръкоположен за католически свещеник през 1940 г.

10

Iserloh, E. The Theses Were not Posted. 54 ff. (вж. Diener, R., op. cit. 602 f.).
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католическият историк смята, че щом не е бил проведен дебат, то Лутер не
е искал да има такъв, още повече че той се допитва с писма, носещи датата
31 октомври, до своите църковни началници. Анализирайки наличните извори
по този повод, Изерло стига до извода, че не е възможно Лутер да е „заковал”
или „закачил” листата с 95-те тезиса на вратата на „Вси светии”. Следователно протестантската традиция е създала една легенда. Според католическия изследовател неоспорим е само фактът, че на 31 октомври 1517 г.
Лутер е изпратил по едно копие на своите тезиси до Албрехт, архиепископа на
Майнц и Магдебург, и Бранденбургския епископ Йероним Шулц, очаквайки тяхното становище. Този жест на съобразяване с мнението на отговорните за
диоцеза църковни предстоятели е засвидетелстван от самия Лутер11, докато
за някакво „поставяне” на 95-те тезиса върху вратата на „Вси светии” Лутер
не споменава никъде.12 Според Изерло, ако витенбергското събитие е исторически оправдано като действително случило се, то реформаторът би следвало
да говори за него или поне да го спомене някъде в своите творби точно така,
както гласи традиционното схващане. Що се отнася до датата 31 октомври
1517 г., тя би трябвало да се свърже само и единствено с придружаващото
тезисите писмо, което реформаторът изпраща до Албрехт.13 В едно по-късно
писмо до своя приятел Кристофер Шойрл (5 март 1517 г.) Лутер се извинява,
че не му е пратил копие на 95-те тезиса, защото неговата цел не е била да
им даде публичност, а първо да се консултира с авторитетни хора, като е бил
готов да ги редактира или дори унищожи. В писмото си до папа Лъв Х (30 май
1518 г.) пък Лутер обяснява, че не е искал да дава широка гласност на дебата,
а е отправил покана само към теолозите – становище, което напълно отговаря на средновековното разбиране, че по духовни проблеми могат да разискват
само представители на Църквата. Проф. Изерло също така сочи като аргумент
към своята критична теза обстоятелството, че досега не е открит печатен
екземпляр на 95-те тезиса, който да удостовери създаването на оригиналния
текст от 31 октомври 1517 г.
Тогава как е възникнала традицията датата 31 октомври 1517 г. да се свързва
с публичното оповестяване на 95-те тезиса, „заковани” или „поставени” по
някакъв друг начин върху вратата на витенбергската църква „Вси светии”?
Изерло обръща внимание на обстоятелството, че пръв Лутеровият сътрудник
Филип Меланхтон споменава за такова нещо, и то след смъртта на реформатора14. Това наблюдение на Изерло е исторически вярно. Меланхтон прави
кратка бележка в предговора към втория том на Лутеровите събрани съчинения (юни 1546 г.) – т.нар. витенбергско издание, където между другото пише,
че реформаторът е публикувал предложения във връзка с продажбата на индулгенции, като „публично ги закачил (лат. affixit) на храма, който е непосредствено до Витенбергския замък в деня преди празника на Вси светии, 1517 г.”15. Спо11

WA 51, 540 f.; LW 41, 233 f. (Iserloh, E., op. cit. 58 f.).

12

Вж. WA 54, 180; LW 34, 329 f.

13

LW 48, 43.

14

Corpus Reformatorum, VI, cols. 161 f. (Iserloh, E., op. cit. 73-5). Мартин Лутер умира на 18 февруари 1546 г.

15

CR 6, 161 f. Вж. Leppin, V. and T. Wengert. ”Sources for and against The Posting of the Ninety-Five Theses”. – In:
Lutheran Quarterly, XXIX (2015) 374.

81

500 години Реформация

ред Изерло тази бележка на верния сътрудник на реформатора не може да се
приеме като исторически достоверна, защото Филип Меланхтон пристига във
Витенберг, за да поеме преподавателското място по гръцки език през август
1518 г., следователно не е бил пряк свидетел на евентуалното „закачване” на
95-те тезиса. Изводът на католическия историк е, че Меланхтон е записал
една по-късно появила се версия, която създава протестантската традиция.

Критичната теза на д-р Франц Посет
Д-р Франц Посет (род. 1945 г.) се концентрира върху различен казус от този на
проф. Изерло, тъй като той не е бил на дневен ред, когато Изерло пише своята книга. През 2006 г. изследователят Мартин Трой попада в архива на Йенския университет на ръкописно сведение, оставено от дългогодишния сътрудник
на Лутер Георг Рьорер, който е правил ценни записки по лекции и разговори с
реформатора. Тази бележка дълго е убягвала от погледите на лутероведите.
Франц Посет, който е католически изследовател на свободна практика, придобива известност през последното десетилетие със своите биографични книги
за Йохан фон Щаупиц и Йохан Ройхлин. Неговото изследване за „действителния
Лутер” отпреди няколко години също прибави нови импулси към дебата за автентичността на витенбергското оповестяване на 95-те тезиса на 31 октомври
1517 г. Тук ще се спрем на съмненията на д-р Посет относно коректността на
описанието, направено от Лутеровия секретар Георг Рьорер (1492–1557), за което става дума. През ноември 1544 г. Рьорер пише следната бележка в края на
изданието на Новия завет, което е дело на Лутер: „В годината на нашия Господ
1517, в навечерието на Вси светии [...] тезиси относно индулгенциите [...] бяха
поставени на вратите на църквите във Витенберг от д-р Мартин Лутер”16. В
една по-късна бележка Рьорер подчертава, че „в навечерието на празника Вси
светии” тезисите били „закачени върху вратите на църквата до замъка във
Витенберг”17. Според Посет „по всяка вероятност” Лутеровият секретар е бил
повлиян от убеждението на Меланхтон, че нещата са се случили именно така,
следователно двамата трябва да се възприемат като „съчинители” на витенбергския сюжет.18
Д-р Посет се позовава на безспорното обстоятелство, че през 1517 г. Рьорер
не е бил във Витенберг и не би могъл да бъде свидетел на такава случка. По
това време Рьорер е студент в Лайпциг (1511–20), където защитава магистърска степен по теология и едва през 1522 г. се запознава с Мартин Лутер и
Филип Меланхтон. От тогава и до смъртта на реформатора Рьорер го следва
почти неотлъчно, като една от най-значимите заслуги на неговата дейност е
сътрудничеството му в коректорския екип на текста на Лутеровия превод на
Библията и редакцията на Трапезните слова.

16

Вж. Leppin, V. and T. Wengert, op. cit. 377.

17

Ibid., 378.

18

Posset, Fr., op. cit. 23.
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Възраженията на някои протестантски изследователи
срещу критичните тези на проф. Изерло и д-р Посет
Предизвиканият от Ервин Изерло дебат относно автентичността на „поставянето” на 95-те тезиса върху вратата на „Вси светии” във Витенберг среща достоен и енергичен отпор. Протестантският изследовател на Лутеровото
дело Курт Аланд подлага на критичен анализ подозренията на Изерло в Лутеровите 95 тезиса, като прави успешен опит за различно тълкуване на оспорваните
извори.19 Също така и Хайнрих Борнкам не вижда никакво основание да се поставя под съмнение сведението на Меланхтон за случилото се на 31 октомври при
витенбергската църква въпреки признанието за това, че Лутеровият сътрудник
не е бил пряк свидетел на събитието.20 Борнкам прави дори опит да опише какво
точно се е случило, използвайки наличните данни за тогавашните литургически
и общоцърковни правила, свързани с празнуването на деня на Вси светии. Също
така Франц Лау, който е един от най-продуктивните защитници на традиционната теза, макар и да приема липсата на изрични свидетелства за това схващане, посочва 28 допълнителни исторически и литературни свидетелства, за да
докаже неговата автентичност.21 Роланд Динер възразява срещу аргумента на
проф. Изерло за отсъствието на печатен оригинал на тезисите, който би могъл
да бъде свързан с датата 31 октомври 1517 г., като посочва, че и нюрнбергският
печатен вариант на тезисите на латински и немски език също не е запазен, но
днес никой не се съмнява, че е имало такъв.22 Освен това тезисите непрекъснато
са се редактирали и всеки по-нов вариант се запазвал до следващото издание,
като вероятността за неговото оцеляване зависела от тиража и грижата по
неговото опазване. Така че липсата на оригинали съвсем не означава, че те не
са съществували.23 Именно тезите на първите критици на мнението на проф.
Изерло се подемат от по-късни защитници на традиционното възприемане, че Лутер е оповестил публично на 31 октомври 1517 г. 95-те тезиса с намерението да
предизвика публичен дебат. По-долу ще се позовем на някои от по-новите анализи
на протестантски защитници на традиционното схващане.
Прави впечатление, че анализаторите след Аланд и Борнкам обръщат все по-голямо внимание на т.нар. „доказателство на премълчаването”. Докато проф. Ервин
Изерло и неговите съмишленици смятат, че именно липсата на изрични данни от
страна на Лутер и други преки свидетели на събитието на 31 октомври 1517 г.
доказва, че нищо не се е случило при вратата на витенбергската църква, то
защитниците на противоположното схващане обясняват действителното значение на това обстоятелство. Най-напред се обяснява защо няма изрични сведения
19

Aland, K. Martin Luther's 95 Theses (St Louis: Concordia, 1967).

20

Bornkamm, H. ”Thesen und Thesenanschlag Luthers”. – In: Geist und Geschichte der Reformation, Arbeiten zur
Kirchengeschichte 38 (Berlin: de Gruyter, 1966), особ. 198-202 (вж. Diener, R., op. cit. 601).
21

Lau, Fr. ”Die gegenwärtige Diskussion um LuthersThesenanschlag”. – In: Luther-Jahrbuch, XXXIV (1967) 11-59
(Diener, R., ibid).
22

Diener, R., op. cit. 603.

23

Впрочем християнската традиция за оригиналите на библейските книги, както и традицията за възприемане на автентични творби на древногръцки класици като Платон, Аристотел или трагици като Софокъл и др.,
също остава приемлива днес въпреки обстоятелството, че днес са запазени само преписи от по-късни дати (за
старозаветни книги – ок. I в., а за древногръцките автори – ІХ–Х в.).
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в първоизворите (с изключение на писаното от Меланхтон и Рьорер). Андрю Петегри неотдавна посочи, че липсата на дадено сведение в описанията на очевидци не е аргумент за това, че дадено събитие не се е случило.24 Петегри посочва
два факта, които не бива да бъдат отминати без внимание. На първо място,
известно е, че за периода преди 31 октомври 1517 г. Лутер е кореспондирал с
много частни и общественозначими личности, но са съхранени едва 47 писма.
Това обстоятелство се обяснява с факта, че Лутер не е бил така известен, както след разпространението на 95-те тезиса в печатна форма из цяла Германия.
Много от писмата и други писмени сведения от ранния период на Лутеровия живот са били унищожени по различни причини – волно или неволно. От друга страна, както подчертават това Лепин и Венгерт, на липсата на изрично указание
от страна на Лутер и други свидетели през 1517 г. се обръща прекомерно голямо
внимание.25 Такова действие като „закачването” или „заковаването” на дадено
известие е един тривиален акт. Съвсем обичайна практика на университетски
преподаватели и църковни представители е било поставянето на съобщения на
вратите на принадлежащите им църкви, отнасящи се до някакво текущо събитие.26 След отшумяването на това събитие старите съобщения са били заменяни с други. Следователно по-логично е да се заключи, че макар да липсва писмено
свидетелство за публичното оповестяване на дебат относно 95-те тезиса на 31
октомври преди бележките на Меланхтон и Рьорер, това съвсем не е основание
такава инициатива от страна на Лутер да бъде исторически изключена.
Сравнено с отчета, който Лутер коректно прави пред своите църковни началници архиепископ Албрехт и епископ Йероним, едно такова съобщение не може да
има особено значение в очите на своя автор за дадения момент. Едва ли може
да има съмнение, че Лутер е отдал тогава по-голямата тежест на съгласуването на своето опровержение на индулгенциите с тях, отколкото на известието
за дебат със своя опонент пред своите колеги, студенти и съграждани. Освен
това Лутер предприема междувременно само крачката да разяснява своята позиция от амвона на църквата „Вси светии” и както е известно, обявеният публичен дебат с продавача на индулгенции Тецел въобще не се е състоял. Що се
отнася до ретуширането на значението на разглеждания случай като начало на
Немската реформация, можем да се съгласим, че това е по-късно явление, когато
реформаторското движение се разгръща неудържимо и въпреки драматичните
си последствия оцелява и навлиза трайно в социално-икономическата и културна
история на Европа като факт.

Спомените на Мартин Лутер за написването на 95-те
тезиса
Вярно е наблюдението на проф. Ервин Изерло, че Мартин Лутер никъде не споменава да е „заковавал”, „закачвал” или „оповестявал публично” 95-те тезиса върху
24

Pettegree, A., op. cit. 71.

25

Leppin, V. and T. Wengert, op. cit. 373.

26

Diener, R., op. cit. 602.
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входната врата на църквата „Вси светии”. Това важи от най-рано написаните
му спомени27 до сведенията, които е оставил в заника на своя живот28. Лутер
дава само описание на причините за дебата и предприетите от него действия
за противопоставяне на търговията с индулгенциите29, провеждана от Тецел. В
предговора към първия том на събраните си съчинения на латински език30 Лутер
припомня, че през 1517 г., когато са се продавали индулгенциите „за най-срамната печалба”, той е започнал да „разубеждава хората, подтиквайки ги да не се
вслушват в глъчката на лешоядите с индулгенциите и че те имат да правят
много по-добри неща”. Без да споменава за някакъв вид публично оповестяване
на 95-те тезиса, Лутер продължава спомените си, като посочва, че е написал
две писма до архиепископа на Майнц Албрехт, който е имал изгода от продажбата на индулгенциите, споделяйки печалбата с папата31, и до епископ Йероним
Бранденбургски. В тези писма Лутер ги помолил „да спрат безсрамието и богохулството на квесторите32”, но неговият апел бил посрещнат с презрение. И
тук следва един детайл, който е изключително любопитен. Лутер пише: „Бидейки презрян, аз публикувах (лат. edidi) една страница за диспут и същевременно
немска проповед за индулгенциите, а малко по-късно и Обяснения, в които, за да
запазя честта на папата, аз отбелязах, че индулгенциите наистина не трябва
да бъдат осъдени33, а трябва да се предпочетат пред тях делата на любовта”.
Както Обясненията, така и проповедта против индулгенциите са налични и
изследователите са запознати с тях. Интригуващо е отбелязването на тази
„една страница за диспут”, която ще да е била просто една обява – нещо като
плакат или афиш.
Интерес в случая представлява още едно описание на Лутер, написано през
1541 г.34 То е видимо по-разширено от предишното и съдържа някои важни уточнения. Реформаторът е принуден да припомни от своя гледна точка какво се е
случило през 1517 г. по повод обвиненията на херцог Хайнрих фон Брауншвайг,
че Лутер е предизвикал голяма „бъркотия” в Германия. Същевременно реформаторът защитава курфюрста Фридрих Саксонски от обвинението, че той бил
27

Така например Лутер обяснява в писмо до Николас фон Амсдорф (1527 г.) коя е била причината за неговата реакция срещу дейността на доминиканския монах Йохан Тецел, без да споменава за някакъв вид „публично оповестяване”, като при това посочва, че неговото възмущение датира от 1 ноември 1517 г. (WABr 4, 275;
вж. Leppin, V. and T. Wengert, op. cit. 380).
28

Лутер описва пред Рьорер своето противопоставяне на продажбата на индулгенциите и в Трапезни слова,
но тъй като поначало те се смятат за преразказани от неговия секретар, данните в тях не се приемат като
обективно представени (Leppin, V. and T. Wengert, op. cit. 381 f.).
29

Всъщност Лутер показва критично отношение към индулгенциите като неефективно средство за опрощение още в своите лекции върху Псалмите (1513–15), както и в свои проповеди преди 31 октомври 1517 – факт,
който се подчертава и от проф. Изерло (WA 3, 416, 430; Iserloh, E., op. cit. 28).
30

WA 54, 180; LW 34, 329 f. (Leppin, V. and T. Wengert, op. cit. 379 f.).

31

През октомври 1517 г. Лутер не е знаел за финансовите договорености на Албрехт и папа Лъв Х (1513–21)
(Вж. Lohse, B. Martin Luther’s Theology. Minneapolis: Fortress Press, 2006. 100).
32

„Квестори” (лат. questores) е било официалното обозначение на разпространителите на папските индулгенции.
33

На този етап Лутер не отрича практиката на закупуване на индулгенции изобщо, която съществува от около
три столетия в римокатолицизма, а критикува злоупотребата с тяхното значение за покаянието и спасението
(Lohse, B., op. cit. 102).
34

WA 51, 538-40.
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главната причина за разрива на много немски диоцези с Рим. В това описание отново става дума за продажбата на индулгенции от доминиканския монах
Йохан Тецел, който „продавал благодат срещу пари” и когото Лутер сочи като
причинител на проблема. Лутер пише тук, че много хора от Витенберг отишли
в градовете Ютербог и Цербст, за да си купят индулгенции, и като свещеник в
църквата „Вси светии”, той започнал „много внимателно” да проповядва, че има
други, по-полезни за Църквата и личното спасение начини да бъдат изразходвани
пари. Тук Лутер признава, че той и останалите не са знаели за действителното
предназначение на приходите от продажбата на индулгенциите. Много скоро
обаче Лутер научил какви „груби и ужасни” неща проповядвал Тецел. Тук е нужно
да се поясни, че Тецел си служел на публични места с различни реторични похвати в своята търговска реклама. Той не само приканвал гръмогласно струпалите
се германци да си закупят „писма на опрощението”, благословени и гарантиращи прошка от самия папа, но изнасял проповеди, за да засили внушенията
си. Тецел обещавал прошка за всякакъв вид грехове – минали и бъдещи – дори и
най-тежките, за какъвто грях се смятало „поругаването на блажената Божия
майка”. Лутер подчертава драстичното разминаване между твърденията на
Тецел и римокатолическото учение, според което „поругаването”35 на Бога и Божията майка през Средновековието се възприемало като прегрешение, обричащо
нарушителя на „вечна погибел”36, и било наказвано със смърт.
Нов детайл в това описание на Лутер е сведението, че Бранденбургският епископ Йероним отговорил на Лутеровото писмо, след като прочел неговите 95
тезиса, но го посъветвал „да изостави темата”, защото „ще си създаде неприятности”. Според епископа августинският монах засягал въпроса за църковната
власт и това неизбежно би предизвикало реакцията на нейния носител папата,
от когото всеки би трябвало да се страхува. Въпреки мълчанието на архиепископа на Магдебург и Майнц и предупрежденията на Бранденбургския епископ Лутер посочва, че неговите тезиси били „публикувани” и били разпространени „из
цяла Германия в продължение на две седмици”, намирайки благоприятен отклик
у много негови сънародници, защото „целият свят се оплакваше от индулгенциите”. И тук, както и при други подобни случаи, Лутер не споменава за „заковаване”, „закачване” или друг начин на „публично оповестяване” на 95-те тезиса
върху църковната врата на църквата „Вси светии” на 31 октомври 1517 г. Такъв
пропуск обаче, ако той действително го е направил, не означава непременно, че
нещата не са се случили така. Реформаторът обръща внимание на същината
на проблема, а не на тривиалната подробност какво е било направено като
действие.
Ако се проследи внимателно съдържанието на наличните сведения, оставени
от перото на реформатора, ще се види, че при всички случаи той се фокусира
върху главната причина за неговата реакция, а именно продажбата на индулгенциите от доминиканския монах Йохан Тецел. Лутер полага усилия да покаже, че
тази практика е противна на учението на Библията за покаянието и прошката,
35

Т.е. похулването.

36

ССС, 1472.
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а също така противоречи и на римокатолическото схващане за целия процес
на опрощението. Прошката и освобождаването от вината и наказанието за
греха се получават благодарение на участието на грешника в заслугите на
Христос37, а не защото папата има духовни правомощия за това38. Истинската
съкровищница на Църквата, която гарантира прошката на каещия се човек, е
„светото Евангелие на славата и благодатта Божия”39, а не правилата и средствата, които се предлагат от хората. Ето защо в своето възмущение Лутер
си служи с особено злъчен език, когато описва „кожодерството на проповедниците на индулгенциите”40. В обяснението си към херцог Фон Брауншвайг той
квалифицира Тецел като „голям кресльо” и „сребролюбец”, видимо подчертавайки
нарушаването на монашеската му клетва за нестяжание. Следователно Лутер
съзнателно или несъзнателно подминава една тривиална подробност, каквато
е евентуалното „публично оповестяване” на 95-те тезиса пред витенбергските граждани. За него е много по-важно да се подчертае, че в огромното си
мнозинство германците са били възмутени от наглото и дори кощунствено
поведение на продавача на индулгенции, за което свидетелстват и многобройните карикатури, разпространявани в онова време с епиграмата, приписвана
на авторството на самия Тецел: „Щом монетата дрънне в ковчежето, душата
скоква от чистилището”41. Също така е по-важно за реформатора да припомни,
че освен написването на своите тезиси и уведомяването на църковните си началници за своето мнение той е проповядвал, разяснявайки от амвона или чрез
конкретни публикации, къде и как трябва да се търси действителната прошка
за човешките грехове. Достатъчно е да споменем, че Лутеровата проповед за
индулгенциите и благодатта, написана на немски език и отпечатана във витенбергската печатница на Йохан Рау-Грюненберг през март 1518 г., само през
тази година е преиздавана 14 пъти с тираж по 1000 екземпляра. Впоследствие
тя се препечатва многократно и разпространява и в други германски градове,
като авторът придобива бързо популярност. Такива инициативи са много по-значими по своята мащабност и пораждат реформаторски нагласи в цяла Германия.
Или, ако се изразим с метафората на съвременния лутерански епископ Михаел
Бюнкер, всъщност в богословски, исторически и социално-икономически аспект
„тезисите са били ударите на чука”.
Най-значимият принос на случилото се в края на октомври 1517 г. и през последвалите месеци за протестантската теология е Лутеровата концепция за „покаянието” и „прошката”. Един кратък лингвистичен анализ на терминологията
ще ни убеди в това.42 Като се основава на Исусовия призив: „Покайте се”, Лутер
категорично разграничава смисъла на новозаветното схващане за „покаянието”
37

Тезиси 16-17 (вж. Мартин Лутер и Томас Мюнцер. Оратори на Немската реформация. Прев. В. Брюкнер и Б.
Парашкевов. С., Наука и изкуство, 1984. 32).
38

Тезиси 13-19, 22, 25 (пак там, 32-3).

39

Тезис 62 (пак там, 35).

40

Тезис 50 (пак там, 34).

41

Тази реплика е много близка по звучене с Лутеровите тезиси 55 и 56 (вж. Schaff, Ph. History of the Christian
Church. Vol. VII: Modern Christianity. The German Reformation. Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.,
1997; repr. 94 f).
42

Вж. особ. Diener, R., op. cit. 604 ff.
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от установеното в римокатолицизма църковно тайнство. Тезис 2 гласи: „Това
слово „покаяние” да не се бърка с тайнството на покаянието, т.е. с изповедта и
опрощението, получавано от свещеническото служение”.43 Терминът „покаяние”
(лат. poenitentia) фигурира в израза poenitentiam agere (букв. „върша/правя покаяние”). Още готският епископ Улфила (ок. 311-83) превежда буквално латинския
идиом с глаголите tuon и wurchan, които имат абстрактно (tuon) и физическо (wurchan) значение. Лутер обаче възприема смисъла на латинския идиом по
начин, който е близък до първия вариант на Улфиловия превод – Busse tun. Този
нефизически смисъл доближава немския израз до гръцкия глагол metanoein, който е използван в оригиналния гръцки текст на Новия завет. Глаголът metanoeo,
който широко е използван в гръцкия текст на двата завета (III Царств. 15:29;
Иер. 4:28 и др.; Мат. 3:2; 4:17; Деян. 2:38; 8:22 и др.), има преди всичко смисъла
на „променям начина си на мислене или възприятие”44. Също така и съществителното metanoia означава „промяна на мисленето или възприятията”. Следователно Лутер отдалечава с разбирането си термина Busse, съответстващ на
poenitentia, от схоластическото схващане за последния като последователност
от „правенето” на каене, изповед и удовлетворение. Според него „на всеки християнин, що изпитва същинско разкаяние и съжаление за своите грехове, се дава
пълно опрощение на наказание и вина, което му се полага и без индулгенция”.45
Макар и в зародиш, тази концепция, която предстои да бъде развита в по-късните съчинения на Лутер и официалните документи на протестантизма през
ХVI век46, показва предпочитанието на реформатора към буквалното разбиране
на библейската терминология. Това означава, че Мартин Лутер взема решение
да скъса с установената за Католическата църква теологична система, която е
продукт на многовековни наслоения и развитие. И ако няма консенсус между академичните представители на двете конфесии за формалното начало на тяхното
разделение, не може да има различни мнения по въпроса за тяхното сериозно
теологично раздалечаване една от друга.

43

Лутер, М. и Т. Мюнцер. Цит. съч. 31.

44

Abbott-Smith, G. A Manual Greek Lexicon of the New Testament (Edinburgh: T & T Clark, 1999) 287.

45

Тезис 36 (Лутер, М. и Т. Мюнцер. Цит. съч. 33).

46

Вж. напр. Малкия катехизис, V или Аугсбургската изповед на вярата, 11, 12, 20, 25 и др.(Noll, M., ed. Confessions and Catechisms of the Reformation. Leicester: Baker Book House, 1991. 73 ff., 90 f., 94 ff., 104 f.).
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ДВЕ ГЛЕДИЩА ВЪРХУ
ОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ
РЕФОРМАЦИЯ И ПРАВОСЛАВИЕ
Посланието на Филип Меланхтон до патриарх Йоасаф II
и писмото на Йохан КристиАн Бютнер до Аугуст Херман
Франке

В доклада си обръщам внимание на писмата на двама евангелски автори, единият
от Витенберг, а другият от Хале, посветени на отношенията между православие и Реформация. Двете писма ни предлагат две съвсем различни становища.
Посланието на Филип Меланхтон до Константинополския патриарх Йоасаф от
1559 г. възприема визията за възможно протестантско-православно молитвено
общение, докато писмото на Йохан Бютнер до Аугуст Франке е свидетелство
за другата тенденция: възприемането от страна на протестантското богословие на назидателен тон към православните. Избрах да представя успоредно
1

Този университет възниква от обединението на университета в град Витенберг (създаден 1507 г., в който
един от първите преподаватели е Мартин Лутер) и на университета в град Хале (основан в 1694 г.). Бел. прев.

89

500 години Реформация

тези две гледища, тъй като споделям мнението, че тези две тенденции в отношението към православието се срещат и досега в протестантското богословие: единият подход крие в себе си възможността за истинска среща, другият
се поддава на изкушението за вглеждане единствено в себе си. За да стане ясно,
че и двете тенденции всъщност принадлежат към един по-широк контекст, в
началото бих искал да направя кратък преглед на отношението на немския протестантизъм към православието.

1. Преглед
Първото споменаване на Източната църква в контекста на Реформацията се
открива в диспута от Лайпциг между Йохан Ек и Мартин Лутер в 1518 г.2 В него
Лутер изтъква, че Източната църква никога не е признала римския примат и
въпреки това стои в правата вяра, докато Ек отрича правоверието на Източната църква.
Още през 30-те години на ХVI век грецистът Меланхтон, който е един от
най-близките на Лутер реформатори, започва да полага усилия за установяването на първите преки контакти през Венеция, Седмоградието и Константинопол
между реформаторите и Православната църква. Най-известна от тези стъпки е
писмото на Меланхтон до патриарх Йоасаф II от 1559 г., на което впоследствие
ще се спра по-подробно.
Като първи протестантски очевидец на източните църкви се откроява Давид
Хитреус3 в рамките на една своя академична реч в Университета на Росток.
Чрез неговите сведения относно пътешествията му из Османската империя в
полезрението на слушателите му попадат не само християните от византийската традиция, но и дохалкедонските църкви.
Началото на богословската дискусия е поставено от канцлера на Тюбингенския
университет Мартин Крузиус чрез многогодишна кореспонденция с патриарха
на Константинопол Йеремия II. Предмет на дискусията е Аугсбургското вероизповедание.
И докато първоначално става дума само за контакти на лутерански богослови
с православието, то жизненият път на бившия Александрийски и впоследствие
Константинополски патриарх Кирил Лукарис от първата половина на ХVII век е
повлиян най-вече от контакти с крилото на реформираните протестанти. За
разлика от Йеремия II, който само отчасти се съгласява с твърденията на Аугсбургското вероизповедание и често ги коментира в критичен дух, то от името
2

Срв. Ernst Benz. Die Ostkirche in der protestantischen Geschichtsschreibung, München 1952

3

Давид Хитреус (1530–1600) е виден протестантски богослов и историк, преподава отначало във Витенберг,
а по-късно е професор и ректор на университета в Росток. Счита се, че със своята академична реч в 1569 г.
той пръв привлича общественото внимание в Германия към източните църкви. Относно тях притежава добри
познания, които по собствените му думи се дължат на лични контакти. Спорно е обаче дали той преминава
границата на Османската империя по време на пътуването си из Австрия и Унгария. Някои учени считат, че
дори е стигнал до Мала Азия, докато други подчертават, че няма изрични доказателства за негово пътуване из
Османската империя. Б.пр.
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на Кирил Лукарис се появява изповедание, което предизвиква не само значителни
вътрешноправославни спорове, но и привлича вниманието на османското правителство, което го възприема като съмнително по отношение на лоялността на
водача на християните в империята, с което косвено допринася за свалянето и
екзекуцията на Кирил.
Готфрид Арнолд поставя началото на нов подход в протестантския Запад към
църковната история. Той се проявява най-ярко в публикуваната в 1699 г. книга
Безпристрастна история на Църквата и на еретиците, която цели да отдаде
справедливост на прокудените от Църквата групи. В нея Арнолд защитава становището, че истинското християнство е живяло най-вече в преследваните и
маргинализирани от Църквата групи. Това обуславя и погледа му към Източната
църква, причислена от него към гонителите на такива групи, чиято история е
доминирана от борби за власт, причинили нейния упадък.
Може и да изглежда парадоксално, че именно движението на пиетизма, което като цяло възприема критичното мнение на Арнолд към Източната църква,
обръща голямо внимание на един корпус с писания с духовно съдържание, който
не само че произхожда от Източната църква, но и изживява на Изток през ХVIII
своеобразно възраждане. Духовните беседи на Макарий, които имат централно
значение за византийската духовност на исихазма, са преведени именно от
Арнолд и по-късно от основателя на методизма Джон Уесли и по този начин са
възприети активно и на Запад.
Най-ярък пример за интензивно занимание с основните староцърковни текстове
на Източната църква, съпроводено с остра критика към нея, е богословът Адолф
фон Харнак. В неговите публикувани през 1900 г. доклади за същността на християнството, източните църкви са представени като упадъчни, привързани към
един замръзнал ритуал, враждебни към образованието, като по този начин те
са представени като противоположния образ на либералния протестантизъм,
чийто привърженик е Харнак.
Ново разбиране към източните църкви проявяват изследователят на религиите Фридрих Хайлер и специалистът по Източната църква Ернст Бенц, които работят в Марбург. Успоредно с развитието на икуменическото движение
след Първата световна война, те поставят началото на сдържана преоценка
на духовната величина на Източната църква, която трябва да бъде измервана според нейните вътрешни критерии. Тази преоценка е предпоставката за
развитието на евангелско източноцърковнознание в Германия, чиито най-видни
представители във времето след Втората световна война са учените от
Ерланген Фери фон Лилиенфелд и Карл-Кристиан Фелми, берлинският богослов
Ханс-Дитер Дьопман, богословите от Хале Конрад Онаш и Херман Голц, както
и професорът от Хайделберг Фридрих Хайер. На тази основа е поставено началото и на двустранните богословски диалози на Евангелската църква в Германия с патриаршиите на Москва (1959), Константинопол (1969), София (1978)
и Букурещ.
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2. Писмото на Меланхтон
След като грубо скицирах отношенията след началото на Реформацията, сега
бих искал по-подробно да се спра на две писма на евангелски автори от моя университет Хале-Витенберг, започвайки с това на Филип Меланхтон. На 25 септември 1559 г. реформаторът от Витенберг Меланхтон (1497–1560) пише послание до патриарха на Константинопол Йоасаф II (1555–1565).4 Към това писмо,
което е било изпратено до патриарха чрез дякон Димитрий, е приложен и гръцки
превод на Аугсбургската изповед на вярата.5 Бих искал да отдам заслуженото
внимание на посланието на Меланхтон като пример за един от ранните контакти на Реформацията с Православната църква. То има следното съдържание:
„На светейшия патриарх на църквата на Иисус Христос в Константинопол, на
достопочитаемия господин Йоасаф, благополучие!
През всички времена Църквата Божия е подложена в този свят на щурма на
различни беди както лодка от ударите на вълните. Но сега, когато светът достигна възрастта на старческата слабост, тя е разтърсвана още по-силно от
когато и да е било. Виждайки това, ние молим с въздишки Сина Божий, Съдията
на всички човеци, да се яви възможно най-бързо в своята слава и да поведе цялата Църква към видимото близко общение с вечния Отец, когато Бог ще бъде
всичко във всички блажени.
И докато ние се оплаквахме от общите несгоди, разказът на Димитрий ни донесе известна утеха. Той ни съобщи, че Бог е съхранил по чуден начин една немалка
Църква в Тракия, Азия и Гърция, така както някога той е опазил тримата мъже
в огнената халдейска пещ. Затова нека благодарим на истинския Бог, на Отеца на Иисус Христос, че съхранява с крепка ръка за Себе си едно стадо, което
право почита и призовава Неговия Син Иисус Христос, всред едно толкоз голямо
множество от богохулни и мразещи Бога врагове.
И се молим също всякога и навсякъде светите Църкви да бъдат заедно и укрепени.
Димитрий сам присъстваше на нашите църковни събрания и беше слушател на
нашите учения. Така че той може да даде сведения, че ние спазваме с боязън
свещените писания на пророците и на апостолите, догматическите правила
на светите събори и учението на вашите отци: Атанасий, Василий, Григорий,
Епифаний, Теодорет, Ириней и на всички други, които са в единомислие с тях.
Ненавиждаме категорично проклетите учения от древността на (Павел) от
Самосата, на манихеите, на мохамеданите и на всички проклетници, които светата Църква отхвърля, като учим, че благочестието се състои в истинската
вяра и в послушанието на възложените ни Божии повели, а не в суеверието или
4

Melanchton, Briefe, Buch XIII, Nr. 6825 (in: Corpus Reformatorum Band VIII, hrsg. von Karl Gottlieb Bretschneider,
Halle 1841, col. 922-923)
5

St. Runciman, The Great Church in Captivity. A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of the
Turkish Conquest to the Greek War of Independence, Cambridge 1968, 246-7.
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в произволно измислените култове, които необразованите латински монаси си
съчиниха, пренебрегвайки Божието наставление.
Поради това ви молим вас, мъдри мъже, да не вярвате на клеветите, които някои врагове на истината разпространяват срещу нас, а да изслушате и двете
страни, така както отговаря на естествения и на Божия закон, като по този
начин пребъдете в единство с истината и с Божия закон, защото вие знаете,
че в това се изразява най-богоугодното служение. Сбогом, достопочтени отче!
В Саксония, в 1559 година на спасителното Въплъщение на нашия Господ Иисус
Христос. Филип Меланхтон”

2.1. Структурата на писмото
Меланхтон, който има хуманистично образование и от 1518 г. е професор по
гръцки език във Витенберг6, построява посланието си като класическо антично писмо. Той започва с обръщение, в което получателят бива поздравен („На
светейшия патриарх... благополучие”). След обръщението следва въведително
встъпление. В него Меланхтон се стреми да спечели благоразположението на
читателя си. Текстът на встъплението представлява едно безупречно captatio
benevolentiae7, което може да бъде съпоставено с уводната глава на Посланието
до римляните на ап. Павел (срв. Рим. 1:8-15). Меланхтон се опитва да спечели
благосклонността на своите читатели чрез описанието си на православието.
В него стоящите под османско владичество православни християни са представени с библейско-есхатологични оттенъци като свещения остатък на Божия
народ (срв. Ис. 4:3 и др.) в последните времена („Нека Църквата винаги да бъде
укрепена”). Пожеланието за Божията закрила на всички църкви по всички места
е и преход към главната част на писмото. Това изречение играе същевременно
и ролята на сглобката за цялото писмо, както по-късно ще видим.
В основната част е изложена представата на Меланхтон за протестантизма. В
началото той уверява патриарха, че може да потвърди самоописанието си на протестантизма чрез критерия на аутопсията8, и изтъква приносителя на писмото
като такъв свидетел („Димитрий лично видя нашите църковни събрания…”, докато
латинските монаси „си съчиниха”). След въведителното позоваване на аутопсията,
като познат още от античността критерий за установяване на истината, Меланхтон се докосва до ядрото на протестантското богословие, изтъквайки принципа на Писанието. Както и в Аугсбургската изповед на вярата, той подчертава
и верността на протестантите към църковната традиция. За целта посочва на
първо място църковните събори, изброява гръцки църковни отци и на трето място подчертава разграничаването от еретическите движения на монархианизма на
6

Относно хуманистическото образование на Меланхтон и неговата дейност като грецист във Витенберг срв.
Heinz Scheible, Melanchthon, Vermittler der Reformation, Eine Biographie, München, 2016, 12-69.
7

Риторически похват, употребяван често в античните писма, означава „търсене на благосклонност”, защото
чрез красиви слова се стреми да се спечели благоразположението на читателя. Б.пр.
8

Принципът на аутопсията е научен метод от античността. Според него твърдения могат да се правят само
след лична проверка и изследване. Б.пр.
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Павел Самосатски, на манихейството на исляма. Това сплотяване с православието
чрез позоваване на общата древноцърковна традиция на съборите и на църковните
отци9 и чрез отричането на еретиците бива подсилено от Меланхтон чрез още
едно разграничение. Стоейки в традицията на антилатинската полемика, която
православните познават и сами практикуват още от времето на патриарх Фотий,
той се дистанцира от мнимите нововъведения на „латинците”. Така православни и
протестанти имат освен осъдените стари ереси още един общ противник.
Писмото на Меланхтон завършва по класически начин с паранеза, съдържаща
призив към читателя да не предпочита чуждите разкази относно протестантите пред настоящото тяхно собствено изложение на вярата им („Молим ви,
мъдри мъже ... най-богоугодното служение”). Към този апел Меланхтон прибавя
заключителен поздрав и един сфрагис, „печат”, съдържащ освен името на автора, също и мястото и датата на написването („Сбогом ... Филип Меланхтон”).

2.2. Целите на Меланхтон
Ако си зададем въпроса какво е искал да постигне Меланхтон с това писмо, то
отговора ще намерим изречен в самия текст: получателят не трябва да вярва
на това, което противниците на Реформацията му съобщават. Вероятно тук
Меланхтон има предвид посланиците на Испания, Франция, Венеция, на Папската
курия и на Австрия, които застъпвали в Константинопол католическите позиции
пред османския двор и пред Вселенската патриаршия. Вместо това заинтересованият читател следва да присъди на протестантството неговата правоверност. Ако обаче интерпретираме този текст само в политически или стратегически аспект, ще се докоснем единствено до повърхността на писмото.
За Меланхтон има нещо друго, по-голямо от конфесионална полемика или стратегия за създаване на силови съюзи между вероизповеданията. Ни повече ни
по-малко той описва визията за едно молитвено общение между протестантизъм и православие в последните времена. За да въведе своята мисъл, Меланхтон
използва като първа стъпка класическо-античното и библейското сравнение с
етапите на живота.10 Светът е достигнал старостта и знак за това последно време – това вече е втората стъпка на автора – са бедствията, сполетели
християните: „Но сега, когато светът достигна възрастта на старческата
слабост, тя (Църквата) е разтърсвана още по-силно от когато и да е било”.
Църквата е в същото положение като тримата мъже в огнената пещ (срв. Дан.
3) всред „едно толкоз голямо множество от богохулни и мразещи Бога врагове”.
Запазването на християнските общини при такива условия дава повод на Меланхтон за благодарствена молитва: „Затова нека благодарим на истинския Бог, на
9

Кои църковноотечески текстове Меланхтон действително е познавал и кога той само назовава имена?
В произведението си от 1539 г. De ecclesia (Corpus Reformatorum 3, 722) той включва творбите на следните
староцърковни гръцки писатели, като се позовава на техните писания: Ориген, Дионисий Ареопагит, Василий,
Григорий Назиански, Йоан Златоуст.
10

Виж сравненията на различните етапи от живота в римската история при Амиан Марцелин, Res Gestae 14,
6, 3-4 и мотива за световните епохи в Дан. 2:1-43
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Отеца ни Иисус Христос, че съхранява с крепка ръка за Себе си едно стадо”. С
тази благодарност е неразривно свързана и просителната молитва на реформатора за угнетените християни: „ние молим с въздишки Сина Божий, Съдията на
всички човеци, да се яви възможно най-бързо в своята слава”.
Пример за свързването на благодарност и просителна молитва Меланхтон черпи
от Посланието на ап. Павел до римляните, чиито завършителни слова „евхаристин” („да благодаря”, Рим. 1:8) и „мниан” („споменавам”, Рим. 1:9) определено
не са употребени случайно. С това молитвите на Меланхтон за православните
християни следват примера на ап. Павел, който, както е известно, свързва със
своята благодарност освен застъпническа молитва, така също и желанието за
една лична среща с цел взаимна подкрепа и утеха (Рим. 1:11-13).
И тук именно придобива значение констатацията, че писмото е структурирано
по строго формален осовосиметричен начин. Описанието от страни на православието от Меланхтон и неговото себеизложение на протестантизма са поставени като една срещу друга части, които си кореспондират формално и по
съдържание. Сглобката за тези две части е изречението, че реформаторът се
моли Бог да сподоби всички църкви навсякъде със своята помощ.
Тези наблюдения относно формата имат същевременно и значение за съдържанието. Съществуването на църквите под Божията закрила и взаимната молитва са маркирани като общата тема, която свързва източното православие
и западната Реформация. С тази тема Меланхтон поставя един много силно
въздействащ акцент: когато в ХХ век посред ужасите на войни и диктатури бе
възобновено търсенето на разбирателство между православие и протестантизъм, именно тази мисъл бе подета и доразвита дотам, че животът на Църквата в един нерелигиозен свят да се разглежда като свидетелство на Божията
дейност.11

3. Писмото на Бютнер до Франке
Да се спрем сега на втория текст. В едно писмо от 1710 г. евангелският педагог Йохан Кристиан Бютнер излага своето виждане относно Православната
църква.12 Бютнер е бил инспектор в т.нар. Царска немска гимназия в Москва,
която е била подпомагана от Петър Велики. На 20 февруари 1710 г. той изпраща
от Москва писмо до видния пиетист от Хале Аугуст Херман Франке, посветено
на естеството на неговата работа.13
„Достопочтени господин професор, сърдечното ми желание е вечният Бог да
донесе на Вас и на Вашето дело завинаги живот и благополучие. Моля да не
се сърдите, че толкова дълго не ви пратих писъмце. Безплодното състояние на
11

Срв. Hans Joachim Iwand, Frieden mit dem Osten, Texte 933-1959, hrsg. von Gerard C. den Hertog u.a., München
1988, 222.
12

Срв. Eduard Winter, Halle als Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde im 18. Jh., Berlin 1955, 173ff.

13

Пак там, с. 385-386 (относно Франке и Русия виж с. 30).
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тукашното ново Царско училище уби желанието ми за каквото и да е писане.
Надеждата за подобрение е почти изцяло изчезнала. Негово Царско Величество
полага сериозно всякакъв вид грижи, с което на това училище би могло да се
помогне, за да може цялата страна да се наслади на неговите добри плодове.
Но нашите управители, без чиято воля нито аз, нито другите можем да променим или въведем нещо особено, задържат досега с пълна сила доброто. Към
това следва да се прибави вкоренената лоша привичка на местния народ, който
не допуска в себе си ни най-малко желание или любов към спасителните науки,
дори не и към естествените (...). Човешките предания биват превъзнасяни до
небето. Намират се и неколцина, които започнаха да изследват донякъде Св.
писание. Ако и да забелязват, че тяхната народна религия не съответства на
Словото Божие в Писанието и ако и действително да признават това словом,
то все още не искат да поемат по правилния път към единствено необходимото. И въпреки че се присмиват на техните суеверни и идолопоклоннически церемонии, те остават далеч от разбирането на богослужението в дух и истина.
Ах, ако Бог би скоро задвижил това московско небе и земя! Досега това време не
е настъпило още. В политическата област се пораждат големи промени поради
мъдрото управление на нашия всемилостив цар. Но все пак не е малко, че Негово Царско Величество отслаби значително светската власт на клира. Преди
т.нар. духовници предписваха на царете законите, докато сега този Петър ги
учи едновременно на морал и на верноподаническо послушание. Дано Бог съхрани
този помазаник с неговата особена смиреност, разумност и мъдро управление!
(...) Би било желателно писанията, които трябва да изработя тук, да изобличат
и нападнат погрешното богослужение на руснаците и на арменците и ясно да
представят истинското служение Богу. Тука се намират много идолопоклонски
и суеверни неща, каквито няма дори в папската църква. Аргументите, които човек употребява срещу папските привърженици, би следвало да бъдат още повече
разгърнати, за да могат да бъдат приложени срещу русите. (...)”.

3.1. Жанрът на писмото на Бютнер
Нека да си зададем първоначално въпроса към какъв вид жанр принадлежи писмото на Бютнер? То е класическо оценъчно послание. В духа на меркантилизма
на ХVII и ХVIII век се прави един духовен баланс, обичаен за търговията. Бютнер
изчислява пред своя адресат печалбите и загубите и в заключение дава стратегическо предложение за следващи духовни инвестиции.
→ От страната на печалбата стои царят, комуто се придават месиански ат-

рибути и чиято политическа програма за изграждане на една абсолютистична
държава получава безрезервната подкрепа на автора.
→ Към активите в своя баланс Бютнер причислява и подриването на основите

на традиционно практикуваната набожност: за своите ученици той констатира, че „се присмиват на техните суеверни и идолопоклоннически церемонии”.
→ В графата на загубите стои обаче липсата на установяване на една нова

връзка с учениците. Затова и педагогическата обща равносметка на Бютнер
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е предимно негативна: „но все още не искат да поемат по правилния път към
единствено необходимото”.
→ За да изравни този негативен духовен баланс, Бютнер препоръчва да се ин-

вестира в полемически творби. Те трябват да следват в още по-силна форма
традицията на конфесионалната полемика на протестантизма срещу католицизма. Неслучайно Бютнер адресира желанието си за издаване на полемични творби до Франке, който може да съдейства за производството им в печатницата
на сиропиталището в Хале14 и за тяхното разпространение.

3.2. Целите на Бютнер
Намеренията на Бютнер в неговото писмо може да се опишат чрез езика на
меркантилизма по следния начин: Въпреки отрицателната равносметка той иска
да мотивира големия духовен предприемач Франке да продължи с инвестициите
си в проекта „Москва”. На никое място той не поставя под въпрос поставената
от самия него цел да наложи сред православните християни „богослужението
в дух и истина”. Нито се запитва относно педагогическия способ на полемиката срещу „идолопоклонните церемонии”, въпреки че тези две начинания издават надменност спрямо православните християни. Последните могат да бъдат
разглеждани само като ученици на просветения според него протестантизъм.
Никъде той не възприема православието като църковна или духовна общност. И
докато еклесиологичното измерение напълно липсва у Бютнер, то той вместо
това се опитва да даде едно по същество расово обяснение, а именно: „вкоренената лоша привичка на местния народ”.

4. Сравнение на двете писма
Нека да обобщим и сравним: Меланхтон очертава в своето послание една ранна визия за контакт между православие и протестантизъм. Според неговата
представа те трябва да са свързани в благодарствена и просителна молитва,
преди още да е започнал разговорът за църковното учение. Струва ми се, че не е
прекалено да се твърди, че този реформатор излага в писмото си разбирането
си за едно съвместно съществуване на православие и протестантизъм, което е
установено от Бог и което той не може да опише с думи, но което е дарено на
църквите още във взаимната им молитва един за друг.
Бютнер се схваща като един богоизпратен протестантски просветител, възпитател и коректор на православието. С помощта на абсолютистката държава,
оглавена от един светски месия, той иска да отстрани „суеверните и идолопоклоннически церемонии” и да въведе „богослужението в дух и истина”. Характерно за двамата автори е и различието им в молбите им към Бог. Докато
Меланхтон се моли за съхраняване на църквите, то желанието на Бютнер чрез
14

Аугуст Херман Франке (1663–1727) е професор по гръцки и ориенталски езици, впоследствие по богословие, пастор и педагог, един от най-видните представители на халенския пиетизъм и на протестантската
дякония. В 1698 г. той полага основите на сиропиталище, което в последващите десетилетия се разраства като
социален комплекс с най-различни функции. Б.пр.
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възклицанието му „Ах, ако Бог би скоро задвижил това московско небе и земя!” е
за заличаването на една набожност, описвана от него като недостойна.
Трябва ли другите да станат като мен, или имат право да си останат такива,
каквито са? Меланхтон и Бютнер са на различни позиции по този въпрос.
Становищата на двамата относно това на какви основи да се градят отношенията на протестантизма към православието свидетелстват за две алтернативни и изключващи се възможности. Способността и готовността за водене
на диалог в уважение се излъчва не от надменната егоцентричност на Бютнер,
а във визията на Меланхтон за едно молитвено общение.

5. Възприемането на импулса за молитвена общност през
ХХ век при Нимьолер и при Лилиенфелд
Прегледът на отделните събития в срещата между православие и протестантизъм през ХХ и ХХI век ще покаже съществуването и на двата модела. Като
пример за привърженик на визията за молитвено общение ще посочим първия ръководител на Службата за външни дела на Евангелската църква в Германия (ЕЦГ)
Мартин Нимьолер, който, както е добре известно, посети в разгара на Студената война московския патриарх Алексей I. На възмутената по политически причини немска общественост той описа посещението си като една духовна среща:
„Моят въпрос по същество при това пътуване беше: ще намеря ли в Русия
една църква, която да съществува под болшевишки натиск и под наложен отвън
светоглед, или ще намеря една църква, която въпреки превратните събития в
Русия от 30 години все пак се опитва да практикува Христовата църква като
общение, и то при такива обстоятелства, за които се считаше, че те трябва
да представляват краят на всякакви възможности за християнско съществуване (...). Намерих (...) действително християнски общини, които се събират за
богослужение”15.
Всички стратегически мотиви като мисълта немското единство да не бъде
изложено на опасност поради обвързването на Германия със Запада или пък посещението в Москва да изтъкне немската Евангелска църква не като национално,
а междувременно като икуменически ориентирана, отстъпват в сведението
на Нимьолер на заден план пред духовното измерение, което той присъжда на
отсрещната страна, както и пред добитото по този начин религиозно преживяване, което той изпитва по време на литургията в Москва и което го променя
дотам, че да схваща своя партньор като църковна, а не като политическа, обществена и пр. величина.
„Тогава патриархът, който стои долу пред стъпалата на олтара, изрича благослова над даровете. В сравнение с този момент никога и никъде не съм получа15

Martin Niemöller: Meine Reise nach Moskau, in: Der Spiegel, 16.1.1952, 15-17.
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вал толкова силно впечатление от въздействието на Църквата, от Църквата
като рабиня Господня, от Църквата като апостолство на Христос”.
Молитвата като връзка и мост прави възможно възприемането на насрещния
като духовна величина, а не като политически актьор. Позоваването на тази
свързваща функция на молитвата характеризира и подхода на специалистката
по източни църкви Фери фон Лилиенфелд, чиято 100-годишнина от рождението
беше отбелязана с международен симпозиум, посветен на православно-евангелските диалози. Специално за седмата среща на диалога с Московската патриаршия през 1976 г. тя изработи една сбирка от текстове, съдържаща не само
божествената литургия на гръцки и на църковнославянски, но също така и литургичната книга на лутераните заедно с нейния превод на църковнославянски.
Тази сбирка беше в основата на по-късното издаване на Златоустовата и на Василиевата литургия на гръцки и на църковнославянски, снабдено от Лилиенфелд с
въведение, с превод на немски и с пояснения. По този начин тази сбирка е един
добър пример за богословското възприемане на водения междуцърковен диалог.16
Освен това би следвало да оценим този подход и като най-обхватния и най-комплексен до ден днешен опит от евангелска страна за постигане в истинския
смисъл на думата на общ език с нейните православни партньори във водения
диалог и този общ език да се търси в богослужение и молитва.
Към този в същността си духовен подход в диалога спада и общата молитва в
немската и в руската църква17 на територията на концентрационния лагер Дахау през декември 2015 г. по време на последната среща между ЕЦГ и Московския
патриархат, както и планът на следващата среща, насрочена за ноември 2017 г.
в Москва, да се засегне темата за свидетелите на вярата и новомъчениците на
двете църкви, а също и да се посети с цел обща молитва мястото на екзекуции
Бутово.
Именно в този аспект на позоваване на духовната сърцевина на срещата между
църквите трябва да се разбира и богослужебната рамка около честванията на
Негово Светейшество патриарх Вартоломей при тазгодишното му посещение в
Тюбинген и в Щутгарт.

6. „Възпитателният подход” като проекция
Определено би било едностранчиво и погрешно да се аргументира, че пиетистко-педагогическата концепция, чийто архетип е изложен в писмото на Бютнер,
се е появила едва след политическите промени през 1989 г., и то изключително
в диалога с Московската патриаршия. Следвайки тясно политическите концепции от това време на „модернизиращо партньорство” между Германия и Русия,
имаше и църковни дейци, които се възприемаха като възпитатели на православието в смисъла на Бютнер. Без съмнение в диалозите между РПЦ и ЕЦГ могат
16

Срв. Fairy von Lilienfeld (Hrsg.), Die göttliche Liturgie des hlg. Johannes Chrysostomus mit besonderen Gebeten
der Basilius-Liturgie im Anhang, Oikonomia, Quellen und Studien zur orthodoxen Theologie, Bd. 1-3, Erlangen 1979
17

На територията на концлагера в Дахау има от 1995 г. руска църква „Възкресение Христово”, посветена на
загиналите военнопленници. Б.пр.
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да бъдат открити мнения на евангелисти, които разбират междуцърковните
отношения в този смисъл. Но не на последно място, а и за да се избегне неправилното впечатление, че се е състояла промяна в нагласите – и се е преминало
от предишната откритост към молитва към позата на възпитание и назидание,
бих желал тук да посоча един друг, по-стар пример за използване на „модела на
Бютнер” в контекста на диалозите с православието.
През юни 1974 богословската делегация на ЕЦГ се подготвя за третия разговор
с Вселенската патриаршия. Съвместното желание на двете страни е дискусията да бъде посветена на Евхаристията. В предварителните разговори около
подготовката на тази среща обаче протестантската страна не иска да се
ограничи само до изложението на нейното разбиране за причастието, но и преминава към поучаване на православните делегати относно Евхаристията. В протокола на този разговор се намира мнението на църковния историк и тогавашен
ръководител на института за източноцърковно знание в Мюнстер Щуперих: „На
православните трябва да се покаже, че широко разпространеното становище,
че между православието и римокатолицизма нямало разлика по евхаристийния
въпрос, не може да издържи една сериозна проверка”18.
Едва ли има по-удачен пример за показване на евангелисткото разбиране (или
неразбиране) на контакта с православието като един вид възпитателен протестантски проект, който от своя страна очевидно не изпитва нужда да научи нещо от диалога с другите. Именно православната страна в лицето на
митрополит Ириней Галанакис напомня за духовната сърцевина на разговорите
и обяснява, че: „според православието богословието всъщност не се изчерпва
в научното разяснение, а включва и ортопраксията в моление и в християнски
начин на живот”.
Смятам, че евангелската страна винаги е изложена на заплахата да възприеме
модела на Бютнер тогава, когато не разбира диалогичното общение в един духовен смисъл като молитвено общение, а вижда в него възпитателен проект на
един уж модерен протестантизъм спрямо едно уж изостанало православие. Тук
се стига до едно проблематично смесване на собствени и чужди представи за
себе си и за другите, което се базира по-скоро на клишета и на проекции, а не
на реалната среща.

7. Каква е задачата на диалозите на ЕЦГ с православните
Разговорите на ЕЦГ с православието следват алтернативен път на доктриналните разговори и целта на този път е постигане на задълбочено разбиране чрез
срещи, а не постигане на консенсус в ученията.� Тези диалози не бива да бъдат
използвани като източник на материал за провежданите на друго ниво разговори, чиято главна тема са ученията на църквите. Дори и богословският лексикон

18

Срв. Protokoll des Konstantinopel-Ausschusses vom 7.3.1974 (EZA 2/16365).
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на диалозите19 между ЕЦГ и православните църкви, който беше издаден от Райнхард Тьоле и от мен и междувременно е преведен на руски, румънски и гръцки, не
служи за едно обвързващо от гледна точка на църковното право изчистване на
догматичните въпроси, въпреки че изброява отделните откъси от богословските комюникета, в които ЕЦГ и православните  партньори се сближават. Тази
книга ни помага по-скоро да разберем колко изненадващо много могат да се
доближат православието и протестантството в богословския диалог. Поради
това възприемането на двустранните богословски разговори на ЕЦГ следва да
се състои не толкова като утвърждаване на богословски доктрини, а по-скоро
като лични свидетелства за срещата между църквите. А колко силно може да
бъде това възприемане, могат да ни покажат два всеизвестни примера: първият
е споменатото вече посещение на Мартин Нимьолер в Москва през 1952 г., което е било дискутирано не само в църковния контекст, но и много извън него.20
Като втори пример трябва да се посочи конфликтът21 между ЕЦГ и Московската
патриаршия през 2009 г., чието обществено възприятие надхвърли далеч кръга на експертите.22 Именно в осмислянето на проблемния кръг на критичното
възприемане на свидетелствата (а не на едно възприемане на критичните свидетелства) обаче аз виждам една съществена задача на диалозите с православието. Според твърдото ми убеждение пред евангелистката страна остава
като основна задача скицирането на един образ на протестантизма, като се
игнорира църковнополитическата конюнктура. И този образ не трябва да се
захранва от контрастния образ на православието. Става дума за това да не се
говори по начина на Бютнер. Много по-голяма е необходимостта да се прозрат и
разкрият клишетата и стереотипите на собствените и чуждите описания един
за друг и така да се създаде пространство за една духовна среща.
Превод от немски: Владислав Атанасов
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Срв. Martin Illert: Dialog, Narration, Transformation. Die bilateralen theologischen Dialoge der EKD mit
orthodoxen Patriarchaten 1959-2013, Leipzig, 2016, passim.
20

Reinhard Thöle / Martin Illert (Hrsg.): Wörterbuch zu den bilateralen Theologischen Dialogen zwischen der
Evangelischen Kirche in Deutschland und orthodoxen Kirchen (1959-2013), Leipzig 2014.
21

Срв. Illert, 25 ff.
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През есента на 2009 г. Маргот Кесман е избрана за председател на Съвета на ЕЦГ. РПЦ критикува този
избор на жена за глава на протестантите в Германия, а митр. Иларион заяви, че няма да дойде на запланувания 50-год. юбилей от започването на диалога между РПЦ и ЕЦГ. Вследствие на това ЕЦГ отмени изцяло празнуването на този юбилей, което доведе до обтягане на отношенията между двете църкви. Някои наблюдатели
предполагат, че острата реакция срещу избора на Кесман се дължи също и на критиките към някои православни позиции, които Кесман е отправяла в предишни години като функционер на Световния съвет на църквите.
През февруари 2010 г. Кесман подаде оставка поради шофиране в нетрезво състояние и по този начин стана
възможно възстановяването на предишните отношения. Поради широката популярност на Маргот Кесман не
само сред немските протестанти, но и въобще всред немското население, този конфликт бе отразен и от светските медии. Б.пр.
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Калин Михайлов

ВЯРА, ЖИВОТ, ТВОРЧЕСТВО.
КРАТКИ ЕСЕТА ЗА РАЗМИСЪЛ И
МОЛИТВА
Поетът и Свидетелят
В едно неотдавнашно есе на Деян Енев се твърди, че Поетът с главна буква
няма нужда някой да му казва, че е такъв, докато останалите имат.1 В контекста на цялото му есе това твърдение e разбираемо: Поетът наистина е осенен
вътрешно от поетическото призвание и то не би трябвало лесно да бъде заглушено от спирачки и съпротиви отвън. В есето дори не става дума за поета
в обичайния смисъл на думата, а за човека, при когото поетическото е по-скоро
поглед към света, незадължително изразяващ се в стихове, както е впрочем и
при художника и художническото в същия широк смисъл на думата. Има обаче
едно съществено допълнение, на което бих искал да обърна внимание тук.
1

http://kultura.bg/web/%d0%bf%d0%be%d0%b5%d1%82%d1%8a%d1%82/
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Ще започна със следния, може би реторичен въпрос: кой „казва” на детето, че
то е дете на своите родители? Мисля, че обръщения от типа „синко” и „дъще”,
които са се употребявали често в по-стари времена, създават само част от
усещането, че си син или дъщеря на майка си и баща си. Вероятно по-същественото в „казването” на родителите – в добрия случай – е друго: онова, което те
са направили, съзнателно или несъзнателно, за да съградят у теб въпросното
фундаментално усещане, чувството, че си приведен в достойнството на син
или дъщеря; че си почетен като такъв; че мястото ти на семейната трапеза е
тачено и пазено за теб; че винаги си добре дошъл у дома... Ако нечии родители
не са „казали” някому, че той или тя е тяхно дете, това би ли анулирало самия
факт на синовството (аналогична производна дума от дъщеря все още не е
въведена)? Мисля, че не. Но нещо основно все пак ще липсва в това взаимоотношение, то ще бъде ущърбно и е възможно животът на съответното дете
и като възрастен да е белязан от голяма несигурност, лутания и мъчителни
колебания, комплекс за малоценност и стремеж за постоянно себедоказване.
Нека сега прехвърлим по аналогия това разсъждение към ситуацията на Поета:
ако той в творческия си път не получи никога утвърждаващо и насърчаващо го
„да” от страна на авторитетен за него събрат, няма ли това да затормози
значително съдбата му и дори да я изведе в някои случаи до трагична развръзка?
Твърдя, че Поетът – всеки поет! – има необходимост от такова „слово”, и то
не заради някаква негова митично неизбежна свръхчувствителност, а именно
за да се предотврати развиването на такава. Това „да” трябва да е мъдро и
навременно – не гъделичкащо амбициите, а смиряващо ги; не подрязващо крилете, а показващо онова, което трябва да бъде научено, за да укрепнат те, да се
разперват със замах и да отнасят този, на когото са дадени, във висинето.
Когато „да”-то е било немъдро или ненавременно, можем да очакваме резултати, подобни на тези, които наблюдаваме в живота на безспорно талантливия и
плодовит български лирик Кирил Христов, превърнал се в l’enfant terrible на българската литература от първите десетилетия на миналия век. Злоупотребата
обаче никога не е отменяла употребата.
Как да определим ролята на утвърждаващия авторитет? Смятам, че добре
би му подхождало определението „свидетел”. Родителите свидетелстват за
„синовството” на своите деца, които са им поверени само временно, затова
майчиното и бащино свидетелство би трябвало да приведе тези деца, в крайна сметка, към вечния и първозданен Родител – Бог. Свидетелят, който „казва” на поета, че е Поет, го утвърждава и насърчава в битието му на такъв,
той е свидетел пред другите – творци и читатели – за призванието, което
е видял у него и което „прогласява” със своето „да”, дори това прогласяване
да се е разиграло само между двамата. Най-добрият вариант би бил, ако това
свидетелство помогне в крайна сметка на Поета да осъзнае, че поетическият му дар, като всяко „добро даяние” [...] „иде отгоре, слизайки от Отца на
светлините” (Иак. 1:17). Тогава ще са налице повече предпоставки „доброто
даяние” да се превърне и в „съвършен дар”, използван в пълна мяра за слава на
Дароподателя.
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Тежестта на думите
Имат ли думите тежест? И кога я усещаме най-силно? Струва ми се тогава,
когато в тях отекне празнотата на отсъствието, когато започнат да бият „на
кухо” от поетия само формално ангажимент, когато ни заболи от това, че са
станали непосилно леки – като разпадащи се на прах листа от стар хербарий.
Ето тогава разбираме, че всъщност думите са имали тежест, но единствено
за нас; че сме ги приели сериозно, защото са били изречени именно с такъв вид;
че сме отсъдили според обвивката им, предполагайки, че тя съответства и на
сърцевината. Заживели сме с тази непоколебимо твърда сърцевина истина, в
която сме повярвали. С времето обаче вътрешността на думите се е свивала и
е изсъхвала неусетно, залинявала е и е потъмнявала. И когато някакъв житейски
катаклизъм е предизвикал отварянето на черупката, с ужас сме се отдръпнали
назад от видяното: отвътре ни е „погледнала” една суха, безформена и черна
ядка, както се случва с някой орех, неприбран дълго време от грижлива ръка.
Защо ние, хората, често се превръщаме в думо(на)рушители? Мотивите са различни, но си мисля, че в значителна част от случаите предпоставката е една и
съща: роби сме на ситуативната етика. А тя предполага следното убеждение:
общовалидни принципи, които да се следват последователно, не съществуват в
природата. В природата има единствено борба на силни и слаби, на устойчиви
и по-малко устойчиви индивиди, на адаптивни и неадаптивни същества. В природата – и в човешкото общежитие, разглеждано като „съприродно” – важен е
не въпросът дали си прав или не, дали имаш благоразумни аргументи за едно или
друго, а дали онова, за което пледираш в момента, е изгодно, или не; дали си в
силна позиция да го защитаваш, или не си; дали си завладял нужния плацдарм, от
който да настъпваш и покоряваш. В природата завладяването и владеенето почиват на териториален, а не на морален принцип и който е „усвоил” нужната му
територия, вече е спечелил половината от самата битка за надмощие. Затова
днес може да се говори едно, а утре – друго; днес може да се изтъкват едни
аргументи, а утре – съвсем различни; днес може да се обещават едни неща, а
след години тези обещания да нямат никаква тежест поради „давността” на
изреченото. Ситуацията се е променила, а след като тя е нашата владичица,
значи всичко друго е относително и може да бъде нарушавано. А най-много от
всичко – „беззащитната”, незасвидетелствана писмено и в надлежната юридическа форма дума. Крилатата българска фраза „като съм рекъл, да не съм
отсекъл”, говори повече от много страници анализи и разсъждения по темата.
Къде да иде тогава бедната, безпризорна и лишена от тежест човешка дума –
подиграна и отхвърлена? Къде да намери пристан и надежда? Там, където намира
пристан и надежда самият човек – при Бога, у Когото „няма да остане безсилна
ни една дума” (Лук. 1:37). Знаем контекста, в който е изречен цитираният пасаж, знаем думите на ангела, насочени към Мариам, към бъдещата Божия майка,
която ще възприеме в утробата си Иисус Христос, второто лице на Светата
Троица, Божия Син и Бог Слово. Знаем и какъв е нейният отговор на послушание,
доверие и любов към Отец: „ето рабинята Господня, нека ми бъде по думата ти”
(Лук. 1:38). Нека ни бъде по Твоята дума, Господи, а не по думите, които харак-
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теризират всички нас, безсилните и слаби човеци. Нека ни бъде по Твоята вярна
и силна дума, Всемогъщи, Който си създал света със Словото Си и го крепиш
с Него; по думата Ти, Владико, която ни изтегля от ямата на разочарованията,
от непрозирния мрак на непостоянството и от хлъзгавата почва на безпринципността, за да ни изведе на твърда и просторна земя и да сътвори бъдеще и
надежда – в Тебе – за нас и потомството ни.
15.08.17, Успение Богородично

Молитва или мотика?
За вярващия в Бога човек отговорът изглежда като че ли съвсем очевиден: ако
искаш да свършиш добре една работа, нужно е и едното, и другото – и молитвата, и мотиката. Само атеистът или антитеистът (както би казал Калин Янакиев) би могъл да превъзнася страстно достойнствата на „мотиката”, противопоставяйки ги на „безполезността” на молитвата. Защо тогава да се повдига
отново този стар въпрос? Защото наскоро ми се случи да осъзная още веднъж
колко той продължава да е актуален за нас днес и как все така ни засяга съвсем непосредствено, въздейства ни hautnah2, както казват немците. Ето какъв
беше поводът за осъзнаването: познавам един човек, който от десетилетия се
надява и се моли за решителна промяна, която да се случи в живота на хора от
близкото му обкръжение. Моли се и чака да го изненадат с добри новини; в тази
молитва са съпричастни и мнозина негови приятели, от земната и от небесната Църква. Струва му се, че онова добро слово, което е могло да бъде изречено
в живота на тези хора, е изречено отдавна и нееднократно, семето е посято,
но годините минават, а урожай няма, сякаш нищо не е било ни сято, ни поливано
със сълзи и страдания, нито пък опазвано и плевено... Тук-там той е забелязал
на „нивата” някой полуизсъхнал стрък, но това ли е урожаят, радостната и дълбока промяна, повратът? Това ли е изобилният плод на чакането, търпението,
молитвите?
Въпроси, на които може основателно да се отговори: врагът човешки със сигурност също не е стоял безработен през това време – сял е и той своите
отровни плевели и те са задушили добрия плод, надделели са над него. Или пък
„небесните птици” са изкълвали повечето семена, преди изобщо да са се хванали в земята (срв. Марк. 4:3-4). И после, нали става дума за хора и отношения,
над които въпросният човек няма власт – отговорни сме за тези действия и
състояния, които са ни поверени лично, на останалото можем да повлияем само
косвено и при наличие на добра воля у другия. Нерядко в подобни случаи се цитират и известните Христови думи, че никой не е пророк в своето непосредствено, близко обкръжение. Всичко това трябва да се вземе предвид и все пак нещо
не стига, за да е напълно удовлетворителен отговорът. И ето как си мисля, че
може да се допълни той: трябва наистина да го потърсим на нивото и на действията ни, не само на молитвата ни за другите, но кои точно действия? Изглежда, че когато дългоочакваната промяна при хора от близкото ми обкръжение не
2

Hautnah (нем.) – отблизо. Б.р.
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настъпва, може би е дошло време да се запитам: направил ли съм през годините
видими „контурите” на моята личност за другия човек (респ. другите хора)
във взаимоотношението, което очаквам Бог да промени към добро? Или съм се
държал като „невидим”, почти несъществуващ в това взаимоотношение, като
човек без чувства, нужди и изисквания? Ако съм се свивал все повече и повече
и все по-недраговолно навътре в черупката си, другият вероятно все повече и
все по-безскрупулно се е разширявал вън от неговата, за моя сметка. И щом е
така, значи всъщност не съм допринесъл за промяната му към добро, а само съм
го оставил необезпокояван да завзема територия, която в действителност не
му принадлежи. Отговорност за станалото нося и аз, защото не съм му дал ясно
да разбере това.
Отишлият си през 2013 г. от този свят австрийски проповедник Ханс-Петер
Ройер споделя на едно място, че сред „определенията” за човека като Божие
създание много съществено е взаимоотношението. Човекът е взаимоотношение или, може би по-точно казано, възел от взаимоотношения, сред които, няма
съмнение, най-значимото е с неговия Създател. Ако взаимоотношенията му са
болни, болен е и той; ако в тях не съществуват поставени от другите и приети
от самия него граници, които той знае, че не бива да нарушава или че ако го
направи, ще предизвика ясни и конкретни последици, как този човек ще се научи
на отговорност и почтеност към околните и към себе си? Няма как. Затова нашият народ е рекъл мъдро по друг повод, но с приложимост и към темата, която
коментирам тук: „Не е луд който яде зелника, а който му го дава” (напомни ми го
много отдавна един прозорлив свещеник). За разлика от поговорката за лозето,
дето не щяло молитва, а мотика, тук народната мъдрост е съвсем права.
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ПАПИТЕ И ЕДИНСТВОТО
НА ЛАТИНСКИЯ СВЯТ
Най-мащабната до днес изложба, посветена на папството, може да се види до
края на ноември 2017 г. в германския град Манхайм. Хиляда и петстотин години
история са представени богато на площ от 2500 кв.м чрез над 330 експонати,
някои от тях досега никога не са напускали Рим. Поводът е 500-годишнината на
Реформацията. Според организаторите историята на Реформацията
не може да се разбере без знание за
хилядолетната обща история преди
нея. Изложбата е организирана в сътрудничество с Ватикана, с участието на още 80 институции, предоставили обекти. При подготовката 
работят заедно историци, теолози
и изкуствоведи. Проектът е подкрепен от Евангелската и от Католическата църква в Германия.
През последните години сред историците се забелязва жив интерес към
миналото на папството, към неговия
духовен и светски авторитет, оказал безспорна роля в съграждането
на западния свят. Хронологическият
разказ в изложбата проследява подема на папството през Античността, разцвета му през Късното средновековие, кризата около папското
седалище в Авиньон, новото укрепване през Ренесанса и след това –
Реформацията като цезура и завърПлакат на изложбата „Папите и единството на
шек. В никой случай обаче ролята на
латинския свят”, Манхайм, до 26 ноември 2017 г.
папската институция не бива да се
разбира само в консервативен план, твърдят създателите на проекта, напомняйки за прогресивната роля, която папите изиграват в областта на правото,
на науката и изкуствата. Този твърде критичен в някои моменти поглед към
историята на папството не е посрещнат еднозначно в църковните среди в Германия. Въпреки това първоначалният замисъл е осъществен и всички предвидени
експонати са осигурени. От Ватикана са предоставени общо 35 обекта, което
е забележително, ако имаме предвид, че Ватиканската библиотека обикновено
заема само три обекта на изложба, а в изключителни случаи – десет.
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Статуята на папа Бонифаций XVIII, глава на Римокатолическата църква
от 1297 до 1303 г., е лайтмотив на изложбата. Той е изобразен с ключ – като
притежател на пълната власт. С булата от 1302 г. Unam Sanktum Бонифаций
обявява пълното върховенство на папата на земята.
Дълъг е списъкът на забележителностите. Може да се види фрагмент от папирус от V век – най-стария, достигнал до нас препис на Символа на вярата,
съставен на Никейския събор (325 г.). Саксонското огледало (Sachsenspiegel) е
най-старият средновековен правен сборник, който дава сведения, не на последно
място, и за напреженията в отношенията между папата и императора. Изложбата започва от първия етаж на
музейния комплекс „Райс-Енгелхорн” с реконструкция на гроба
на апостол Петър в оригинални
размери. На гроба през 320 г.
император Константин издига храм, а днес там се намира
базиликата „Св. Петър”, сърцето на Католическата църква и
на папството. И още: първото
изображение на скромния гроб
на апостол Петър като сребърен релеф върху реликварий
от абаносово дърво и слонова
кост, открит в Хърватия и даОткъс от Берлинския папско-императорски свитък, XIV век
© Staatsbibliothek zu Berlin
тиран ок. 450 г.; най-старият
фрагмент от Вулгата, латинския превод на Библията; Chronicon pontificum et
imperatorum – историята на папите и императорите до папа Николай III.
С много от папите изложбата запознава отблизо: с Марцелин, избран за епископ на Рим през 296 г., който пръв получава определението папа; с Либерий,
чийто образ върху стенопис в Рим е най-старото изображение на папа; с папа
Силвестър, за когото напомня една драгоценна лампа от VI век; с могъщия Инокентий III, когото представя една мозайка от старата базилика „Св. Петър”,
съборена през XVI век. Папа Григорий I (590–604 г.) е известен с безукорния си
в морално отношение живот, той разширява влиянието на Църквата на запад и
север. От папа Лъв IX, „германския папа” (1049–1054), започва промяната в историята на папството и налагането на властта на папата спрямо императора.
През Ренесанса главите на Римокатолическата църква подкрепят изкуствата
и хуманизма. Пий II (1459–1464) се смята за интелектуалец сред папите; Александър VI (1492–1503) съгражда наново Рим и поделя Новия свят между Испания и
Португалия; Юлий II (1503–1513) излиза на бойното поле като пълководец и създава Швейцарската гвардия за своя лична охрана, той дава тласък на изграждането на базиликата „Св. Петър”. Портретът на Тициан от „Уфици” го изобразява
като изтощен старец, вглъбен в себе си.
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Развитието на папството не може да бъде разбрано извън историческото развитие на Римската империя и възхода на града Рим, обитаван до средата на
XIV век само от няколко хиляди души. Три филма реконструират в триизмерни
образи основни римски архитектурни забележителности, както са изглеждали
през вековете.
Експозицията в Манхайм завършва с един портрет (1951 г.) – дело на Франсис
Бейкън. Папата крещи, намира се в клетка – още един тласък за по-нататъшни
размисли върху историята на папството и Западния свят.
За изложбата е създаден много богат сайт – http://www.paepste2017.de. След Германия тя ще бъде показана във Ватикана.
Людмила Димова

„ИСКАМЕ ДА ПРЕДСТАВИМ ОБЩАТА
ИСТОРИЯ НА КАТОЛИЦИ И ПРОТЕСТАНТИ”
Разговор на Фолкер Хазенауер от Katholische NachrichtenAgentur с проф. Щефан Вайнфуртер

Проф. Щефан Вайнфуртер е сред водещите германски историци на Средновековието. Той преподава в Университета в Хайделберг и е един от създателите на
концепцията за изложбата. „Искаме да представим как една малка религиозна
общност се превръща в световна институция и колко тясно са свързани историята на Европа и историята на папството” – така той обяснява мотивите за
създаването на изложбата.
Папите вместо Лутер! Професор Вайнфуртер, не търсите ли съзнателно
контрапункт в годината на Реформацията – 2017, отбелязвана с многобройни събития?
Нашата изложба в никой случай не бива да се смята за контрапроект на изложбите за юбилея на Реформацията! Не става дума и за това да противопоставим на църквите на Реформацията един гланциран портрет на Католическата
църква. По-скоро искаме да покажем, че католическата и евангелската конфесии
имат обща основа и тя е просъществувала 1500 години. Този, който разгледа
нашата изложба, ще осъзнае, че историческите сходства между християнските
конфесии са много по-големи, отколкото това, което ги разделя.
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Изложбата проследява историята на папството от началото до XVI век.
Кои са централните линии на развитие? Как се променя ролята на папата –
от могъщ владетел до йерарх, обруган от Лутер като аморален?
На първо място, искаме да покажем, че папството възниква директно от основните идеи на християнството. Тъй като папите биват разбирани като довереници на Христовото благовестие, основните елементи на християнството са
и основни елементи на папството. Иде реч за аспекти на мира, на единството,
на любовта към ближния и на истината. В различните епохи обаче папите възприемат тези цели и задачи през различни акценти – винаги в полето на външнополитическите напрежения на своето време.
Изложбата на площ от над 2500 кв.м започва от началото…
Да, забележително е колко дълго време е нужно – чак до VIII век, докато папството изобщо бъде признато за авторитет в западния свят. Независимостта от
Византийската източноримска империя е постигната едва с коронясването на
Карл Велики през 800 г. и осигуряването на собствен западноримски император.
Дотогава папата е зависим служител на източноримския император. Едва след
това, в периода до XI век, папството израства до институция, която претендира и търси пълна и монополна интерпретационна власт върху морала и правото.
Не придобиват ли по това време папите и огромна политическа власт?
Да, до средата на XIV век папата решава кой да бъде крал и император на Свещената римска империя. Папският трибунал работи като един вид европейки
съд. Няма друга институция освен папството, която да представлява толкова
силно наднационално Европа. Големи части от Европа биват удържани от папския
авторитет. Цели империи могат да възникват само защото са под закрилата
на папата, например кралства като Полша и Унгария. Дори самата Англия е
заплашена около 1200 г. от упадък, докато папата не взима под своя закрила
английския крал Джон Безземни.
Защо обаче папството рязко изгубва значимостта си след 1300 г.?
Защото се сблъсква с една новосъздадена сила в Европа, с която вече не може да
се конкурира. Започва възходът на националните монархии. И въпреки това през
XV век папите от Ренесанса успяват отново да превърнат Рим в център на латинския свят. Нашата изложба показва и това време на разцвет за изкуството,
архитектурата и науката. Един последен разцвет, който всъщност приключва
внезапно и травматично през 1527 г. със Sacco di Roma, разграбването и унищожението на Рим от испанските и германските наемнически войски. От този
удар папството всъщност никога не се възстановява.
По време на дългогодишната подготовка на изложбата сте в сътрудничество с учени от цял свят и с много музеи в Европа. Колко тясно е свързана изложбата с науката?
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Много тясно. Имаме претенцията да сме
направили критически анализ на състоянието на изследователската дейност до
2017 г. От няколко години изключително
много млади учени в цяла Европа се занимават с историята на папството. Тъкмо защото папската институция може да
се изследва с модерните транснационални глобални научни методи. Папството е
универсално, никога не е било национално.
Това е много привлекателно за младото
поколение изследователи. От това извличат полза археологията и историческата
наука – и директно посетителите на нашата изложба.
Capsella di Samagher с най-ранното изображение на
гроба на Апостол Павел
© Museo Archeologico Nazionale di Venezia

Кои са най-значимите експонати?

За мен гвоздеят е най-ранното изображение на гроба на апостол Петър: филигранно изработен реликварий от слонова кост от пети век, което за пръв
път се показва на север от Алпите. Сензация са показаните папски одежди,
например пълният орнат на папа Николай V от XV век. Могат да се открият
също богато илюстрирани средновековни ръкописи и завладяващи портрети на
папи – от Тициан до Франсис Бейкън.
Изложбата приключва до XVI век. Ала кой днес по-добре представя съвременната папска институция: папа Бенедикт XVI или папа Франциск?
За мен това, което прави Франциск, e най-подходящият начин да се представлява днес папската институция. Разбирането на Бенедикт XVI беше много по-традиционно, защото той се опитваше да обоснове наново примата на папата. При
папа Франциск, напротив, на фокус еднозначно са любовта към ближния, социалната страна. И тъкмо това са най-силните елементи на християнството. По
принцип днес ние преживяваме завръщане към неговите изначални ценности. И
това от моя гледна точка е единственият възможен път за папството днес.
Същевременно тук се таи и една огромна надежда за по-тесни икуменически
действия.
Превод от немски: Людмила Димова
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Христина Грозданова и Симеон Тончев

ХРАМЪТ, ВРЕМЕТО И НИЕ.
БАЗИЛИКАТА „СВ. СОФИЯ”
Тази година по повод на празниците през септември Музеят за история на София
представи изложбата „Храмът, времето и ние”. Заглавието поставя трите основни акцента в нея. Основно място в експозицията заемат произведенията на
някои от най-известните български художници, както и на няколко чуждестранни
автори, увековечили базиликата „Св. София”. Те кореспондират с фотографии,
съхранили паметта за промените в нейния облик от края на XIX до края на XX век.
Този период е кратък в сравнение с историята на паметника, която обикновено
бива представяна в контекста на функционирането му като светилище от Античността до наши дни. Въпреки това представеният период от около един век

Общ план към изложбата „Храмът, времето и ние. Базиликата „Св. София“ в РИМ,
фотография РИМ

е време на изключително динамични исторически, политически и културни промени. Изображенията на базиликата са потопени в този контекст посредством
кратки исторически справки. Текстовете в изложбата бележат някои основни
събития, като малка част от тях имат съвсем непосредствена връзка с промените, които сградата претърпява. Други са подбрани, за да подчертаят именно
връзката между привидно разнородни явления и процеси: икономическите кризи
или най-драматичните моменти за обществото, каквито безспорно са войните,
и динамиката на разкопките и проучванията на паметника, съдбите и творчеството на художниците, които се вдъхновяват от него. Ролята на личността в
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огромния исторически пъзел е показана посредством включените биографии не
само на художници, но и на държавници, политици, културни дейци.
Подбраните примери не представляват изчерпателна историческа хроника или
преглед на нито една от засегнатите разнородни теми. Тяхната роля е единствено да подчертаят сложността и многообразието на процесите в това недалечно минало, както и тяхната не винаги пряка зависимост. Те целят най-вече
да провокират посетителите да потърсят допълнително информация за всяко
събитие или факт, които са непознати за тях, а също така и да се запитат
какво всъщност знаем за нещата, попадащи в полето на нашата т.нар. обща
култура, в каква степен те са свързани с настоящето.
Всички споменати компоненти, свързани с темата за базиликата „Св. София”,
са обединени и вписани в цялостна концепция посредством един от най-често
прилаганите принципи – хронологичния. Художествените произведения, допълнени от фотографски документи и текстове, изграждат една линия на времето.
Показването на експонати и материали от богатия фонд на Музея за история на
София, като допълнение към подбраните представителни произведения, разкрива
един често прилаган от художниците подход – използването на фотографии и
документи като източник на информация и вдъхновение.
Изложбата започва с няколко от тях, които, макар и белязани от времето, са изключително ценни с това, че свидетелстват за преустройството на християнския храм в джамия. Най-ранната от тях е от 1877 г. и на нея ясно се разпознава
минарето, което продължава да съществува по времето, когато сградата вече
отдавна не функционира като джамия. Интересна е и фотографията, на която
според архива пред минарето са заснети войници от освободителните войски.
Феликс Каниц е първият чуждестранен автор, изобразил базиликата „Св. София”. Той е унгарски изследовател, археолог и художник, открил и описал голям
брой паметници на античното и средновековното българско изкуство. В изложбата е показана само една малка репродукция на негова гравюра. Тя е ценно допълнение към всички оригинали и е представена заедно с най-ранните фотографии, тъй като на нея се вижда все още съществуващата основа на минарето.
Първото оригинално художествено произведение в експозицията е маслена живопис на Владимир Вичев с внушителни размери и заглавие „София – 5 януари
1878”. Картината, предоставена от фонда на СГХГ, е един от основните акценти, тъй като съдържа в себе си всички основни проблеми, заложени в концепцията на изложбата „Храмът, времето и ние”.
Този най-ранен етап от разглеждания период е много важен по редица причини,
които се отнасят до политиката, новоизграждащите се структури и тяхната
роля за културното развитие на столицата. Тук археологията намира място в
хронологията на експозиция, посветена основно на т.нар. Нова история. Още в
първите години след Освобождението започват и археологическите разкопки и
проучванията на паметника и района около него. Основна роля в тях има Богдан
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Филов, чиято личност е подобаващо представена. Един от най-ценните и интересни експонати в изложбата е намереният по това време сребърен реликварий,
собственост на Националния археологически музей.
Обликът на храма от това време вдъхновява няколко чуждестранни автори,
чийто принос за развитието на изкуството и културата в периода около Освобождението и първите десетилетия след това е особено значим. Един от тях
е известният австрийски художник Йозеф Обербауер – автор на голям брой акварели и рисунки, които пресъздават духа на столицата. Пътуващият художник
изобразява много християнски храмове с особено внимание към детайла, което
навярно се дължи на това, че е архитект по професия. Базиликата „Св. София”
се откроява в творчеството му. Тя е рисувана от него многократно в различни периоди и с различни техники. В изложбата са включени само няколко от
най-ценните му произведения, които представят храма в края на XIX и самото
начало на XX век. Художественият фонд на Музея за история на София съхранява голяма колекция от произведения на Йозеф Обербауер, като сред тях има
още много ценни и представителни изображения на църквата. Повечето от тях
бяха представени в самостоятелната изложба на автора малко по-рано тази
година. Изборът въпреки това отново да бъдат включени и негови произведения
бе мотивиран както от безспорно големия му принос за развитието на българското изкуство в този важен етап, така и от стремежа на Музея да изгражда
в своята програма една тематична линия и приемственост между отделните
временни експозиции.
Йосиф Питер е още един значим чуждестранен автор, увековечил облика на базиликата „Св. София”. Чешкият художник идва в България с покана да преподава
в новосъздаденото Държавно художествено-индустриално училище. Той поставя
основите на печатната графика у нас и през 1913 г. издава албум с изгледи от
столицата. Йосиф Питер неведнъж изобразява „Св. София” в руини. Представена
е една от тези негови интерпретации, както и една графика, която, за разлика
от всички останали произведения в тази изложба, показва интериора на християнския храм. Негови творби се пазят в Националната художествена галерия,
където през 2015 г. голяма част от тях бяха показани в изложбата „Йосиф Питер
и образите на София”1. В нея бяха представени негови произведения, посветени
както на „Св. София”, така и на други важни храмове, например Боянската църква.
Едно от най-ценните произведения в изложбата, предоставено от СГХГ, е малка
живопис от чешкия художник Ото Хорейши, който пристига в България в края
на XIX век.
В този период функциите на сградата се променят, за това свидетелстват
някои детайли в картините и фотографиите. За кратко върху купола на базиликата е изградена пожарникарска кула за наблюдение. Това личи от запазените
документални кадри и е представено само в една от картините – още една
малка по формат, но изключително ценна живопис. Тя е дело на Петър Морозов.
1

Вж. сп. Християнство и култура, бр. 105, 2015.
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Музеят за история на София съхранява богат архив от живописни и графични
произведения на художника, който е документирал облика на столицата и е
участвал в Балканската и Първата световна война като военен художник.
Марин Устагенов, чиято съдба също е белязана от участието му в трите
последователни за страната войни, е още един забележителен художник, допринесъл за съхранението на образа на храма. В предговора на Софийската църква
„Св. София” Богдан Филов изказва сърдечни благодарности към него за това, че
е направил копия на мозайките и фреските от некропола, както и илюстрации
към текста. В изложбата е представен един живописен детайл от разрушените
архитектурни елементи на базиликата.
Харалампи Тачев е автор на множество различни по стил, техника и предназначение произведения, посветени на църквата. Безспорно най-прочутото от тях
е част от герба на София, чийто първи официален проект е представен през
1900 г. на Всемирното изложение в Париж. Въпреки това в изложбата са включени няколко по-малко известни произведения на Харалампи Тачев. Значимият
му принос за развитието на българското изкуство след Освобождението бе
подробно проучен и представен от проф. Милена Георгиева в мащабна експозиция през 2016 г. в Регионалния исторически музей – София, където се съхранява
голям брой от неговите най-ценни произведения.
В изложбата „Храмът, времето и ние” са показани две графики на проф. Васил
Захариев – график, изкуствовед и изследовател, преподавател по графика и
декоративно изкуство в НХА и неин ректор, сътрудник в Института за изобразителни изкуства и участник в Балканските войни и в Първата световна
война. Неговото творчество е съхранило различни моменти от историята на
„Св. София”.
Няколко графики, както и живописните произведения на Георги Железаров и
Цанко Лавренов, изграждат линията на XX век. В първата и втората половина
на столетието са вписани два обособени периода, свързани с активните археологически проучвания на базиликата.
Изобразителният език на графиките на Любомир Йoрданов, Анна Крамер Бехар, Явора Петрова кореспондира с динамичните исторически и политически
промени в последните десетилетия от разглеждания период.
Базиликата „Св. София” е едно от малкото места в света, където има запазена раннохристиянска живопис, и навярно е най-експонираният паметник у нас.
Тя има вековно минало, като неведнъж претърпява промени и преустройства,
някои от които са свързани с временно прекратяване на функционирането 
като християнски храм. Съжителството на различни етноси и вероизповедания
е част от естественото съвременно развитие на столицата ни в духа на толерантността. В изложбата са представени различни примери за многократното
припознаване на святото място от различни култури, независимо че фокусът
остава последната сграда, която и до днес е действащ храм.
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Базиликата „Св. София“ през XX в.

И днес базиликата „Св. София” продължава да представлява интерес за изследователи и художници. Това е причината Марияна Маринова и ръководството на Музея
за история на София да поставят именно нея във фокуса на една експозиция. Независимо от големия брой проучвания, публикации, издания и дори изложби, посветени
на храма, се оказва, че неговото представяне по различен начин, в контекста на
една мултидисциплинарна експозиция, хвърля нова светлина върху темата.
Изложбата бе представена в Музея за история на София през септември 2017 г.,
като предстои гостуването  в други градове. Нейното съдържание ще бъде
достъпно и онлайн, на сайта на музея.
Изложбата „Храмът, времето и ние” е подготвена от екип на РИМ – София: Христина Грозданова – куратор; Марияна Маринова – завеждаща научната, експозиционна и фондова дейност: Полина Стоянова – археолог; историците Александър Мирков
и Теодора Мешекова; Симеон Тончев – сп. Изкуствознание, НХА; фотоархив – Taнче
Петрова, Константин Чакъров; реставрация и консервация: Панайот Панов.

Сребърен реликварий.
Б. Филов. Софийската църква „Св. София”, 1913.
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