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КАКВО	Е	ДА	СИ	КАТОЛИК	

В	СТРАНАТА	НА	ЛУТЕР	И	

ХРИСТИЯНИН	ПРЕЗ	КОМУНИЗМА?
С д-р Герхард Файге, католически епископ 

на Магдебург, разговаря Владислав 

Атанасов

Герхард Файге е роден през 1951 г. в Хале/Заале в ГДР. 
След като завършва философия и богословие в Църков-
ното висше училище в Ерфурт, е ръкоположен за све-
щеник през 1978 г. През 1988 г. защитава докторска 
дисертация по богословие. След 1989 г. преподава в 
Църковното висше училище в Ерфурт древна църковна 
история, патрология и икуменическо богословие, а от 
1994 г. е професор там. Автор на многобройни научни 
съчинения, сред които са Католическата църква в Украйна 1938–1998 г.; Униат-
ството – църковен модел на единение в криза; Сестрински църкви? Проблеми 
и възможности пред православно-католическия диалог; Обогатен и провокиран. 
Католически преживявания в Християнския изток. През 2005 г. е ръкоположен за 
епископ на Магдебург. От 2012 г. е председател на Икуменическата комисия в 
Германската епископска конференция. Член е на различни структури за диалог 
с православните църкви. През 2014 г. е назначен от папа Франциск в Папския 
съвет за насърчаване на християнското единство.

Ваше Преосвещенство, да започнем разговора с църковно-политическите 
условия, в които сте израснали. Роден сте в област с богати протестант-
ски традиции, израствате в тоталитарен режим, обявил се открито за 
атеистичен и против Църквата. Как стигнахте до католицизма и как при 
тези условия успявахте да изповядвате вашата вяра?

Първо, роден съм в условия, които позволяваха християнската социализация и 
дори я благоприятстваха. Всички мои роднини бяха католици и разбира се, бях 
кръстен още като пеленаче. Доколкото мога да си спомня, моите родители из-
повядваха християнската си вяра съвсем естествено, свободно и с желание. Да 
ми я предадат – за тях това беше важна задача. Затова вечер край масата се 
молехме, а и през останалото време се водеха разговори за Бог и се спазваше 
църковният календар. Освен това бяхме членове на една много активна ено-
рия с убедени духовни пастири, съответните богослужения, ангажирани семей-
ни кръгове и много детски и младежки групи. Занятията по религия, за които 
отговаряше Църквата, се провеждаха следобед в помещенията на енорията. 
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Разговор

Приех първо причастие – след като бях добре подготвен от родителите и кате-
хетите, а по-късно и конфирмация. Срещите със съмишленици в нашата църква 
все повече се превръщаха в мой свят, особено след като станах министрант. 
Много християни от моята родна енория оказаха трайно въздействие върху мен 
чрез убедителния си начин на живот. Това, че в някакъв момент в мен се появи 
мисълта, че искам да стана свещеник, изглежда почти логично с оглед на такъв 
положителен опит.

Без съмнение, държавата, в която бях израснал, се опитваше да потисне всяка 
религия и особено влиянието на църквите – чрез възпитание и образование, аги-
тация и пропаганда, чрез примамване и натиск. И в голяма степен успя. Въпреки 
това ние, християните от ГДР, за разлика от другите социалистически стра-
ни – имахме удивителната възможност не само да се събираме за богослужение, 
но и да говорим в общност за християнската вяра, да поддържаме християнски 
институции като детски градини и болници, издателства и църковни висши 
училища. Благодарен съм, че съм имал до себе си отлични духовни пастири. Те 
мотивираха нас, младежите, да бъдем критични спрямо марксизма-ленинизма, но 
и към други убеждения. При нашите срещи работехме усърдно и размишлявахме 
екзистенциално. Особено много дължа на един свещеник от моята младост, как-
то и на вълнуващите пътувания в чужбина с нашата католическа младежка гру-
па (разбира се, само в няколко източноевропейски страни). Всичко това разшири 
неимоверно много моя хоризонт и ме отведе напред в моята вяра – в теорията 
и практиката. То ми даде и кураж да се противопоставя на някои неща. Така 
например не постъпих в социалистическите съюзи „Млади пионери” и „Свободна 
германска младеж”, не отидох на т.нар. Jugendweihe1  и освен това при военния 
преглед за Националната народна армия отказах да нося оръжие и бях записан 
като „строителен войник”2.

В тази трудна ситуация като много други познах Църквата като убежище, къ-
дето беше възможно да общуваш свободно, да бъдеш приеман сериозно в своята 
съвест и да се чувстваш подкрепен в своето достойнство. Въпреки че като 
католик принадлежах към едно малцинство в протестантско обкръжение и във 
враждебна към църквите държава, бях горд, че съм католик. Със сигурност за 
това допринасяше и знанието, че Католическата църква е световно разпрос-
транена и безброй хора от много народи и нации, от политиката и обществото, 
от науката и културата изповядват католическата религия. Да бъда съзнате-
лен католик за мен обаче не означаваше да се дистанцирам някак надменно от 
другите християни. Тъкмо в такива условия и окрилени от икуменическия възход 
след Втория ватикански събор ние, всички християни, се сближихме още повече. 
Обръщайки поглед назад, мисля, че тогава ние, католиците, в известна степен 

1 Jugendweihe – атеистично тържество в бившата ГДР, при което 14-годишните младежи и девойки биват 
приети в обществото на възрастните, създадено като алтернатива на конфирмацията. Б. р.
2  Строителен войник – алтернативна военна служба, въведена в ГДР през 60-те години, без аналог в другите 
комунистически държави. За разлика от трудоваците в България, институцията на строителните войници в ГДР 
е създадена по настояване на Църквата за наборници, които отказват да носят оръжие. В началото тези войни-
ци са ползвани в строителството, а след това и в други области като здравеопазването. На желаещите да бъдат 
записани като такива войници се е гледало като на неблагонадеждни, но сред тях се формира и бъдещата 
гражданска опозиция. Б. р.
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бяхме вдъхновени за нашето християнско битие от евангелските християни, от 
тяхната набожност, от църковната им практика и тяхното публично свидетел-
ство. Особено ме впечатляваха първите икуменически богослужения през 60-те 
години на миналия век. Незабравимо ще остане за мен едно от тях в препълнена-
та Маркткирхе на моя роден град Хале (Заале), когато представители на всички 
присъстващи изповедания помолиха за прошка другите за неправдата, извършена 
от техните общности. В класовете в училище имаше малко християни и там от 
значение на първо място беше не църковната принадлежност, а това, че изобщо 
си „вярващ”. Този опит принадлежи неразривно към моята християнска битност, 
така че за мен да бъдеш католик в „страната на Лутер” (имам предвид преди 
всичко Саксония-Анхалт) от самото начало бе свързано с един икуменически 
хоризонт. 

В България непосредствено след като комунистите завземат властта, све-
щеници от различните църкви са подложени на репресии, немалко са убити. 
Имало ли е по време на комунистическата власт в ГДР мъченици на Като-
лическата църква? Ако да, примерът им и те самите известни ли са в об-
ществото?

В ГДР, по мое мнение, подхождаха по-предпазливо и непряко. От една страна, бяха 
на границата със Западна Европа, под зоркото наблюдение на Федерална репуб-
лика Германия и нейните съюзници, и не искаха да рискуват впечатлението за 
демократична държава. От друга страна, двете църкви не бяха за подценяване 
в обществен план: Евангелската църква продължаваше да се схваща като голя-
ма народна църква, а значително по-малката Католическа църква – във връзка с 
папата и с международни контакти. Не са ми известни преки мъченици от тази 
епоха, ала аз знам, че някои свещеници и християни – макар повечето да бяха 
преследвани по официално обявени нерелигиозни причини – за известно време са 
били арестувани. Сега в Източна Германия отново се повдигна дискусията били 
ли са наистина християните в ГДР систематично дискриминирани и преследвани, 
или не. 

Голям проблем за източноевропейските църкви след промяната се оказа 
колаборацията с тоталитарния режим на немалко значими фигури. Как Ка-
толическата църква в бившата ГДР преработи това минало, имаше ли драс-
тични персонални промени?

В първите години след 1989 г. това беше много драматична и емоционална тема, 
преди всичко защото църквите, като значими участници в мирната революция, 
се ползваха като цяло с голямо доверие. Както се оказа, имало е някои свеще-
ници и християни от нашата епархия, които по някакъв начин са сътрудничели 
на Държавна сигурност. Ала въпреки проучването на досиетата не беше лесно 
еднозначно да се установи това и да се направи оценка. Във всеки случай вътре 
в Църквата подобни сигнали винаги се проследяваха и се правеха съответните 
изводи.

Кога беше първата ви среща с източното православие, при какви обстоя-
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телства? Защо то беше толкова интересно за вас?

Със сигурност първите импулси получих още като младеж чрез моя свещеник. 
Той беше защитил още през 1938 г. докторска дисертация по славистика в уни-
верситета „Мартин Лутер” в Хале, а и иначе винаги изразяваше симпатия към 
Християнския изток и неговите литургии. Докато следвах богословие в Ерфурт, 
сред преподавателите имаше и един познавач на източното православие, анга-
жиран ръководител на семинара за свещеници, на когото дължа последващите 
подтици. Той ми помогна с полезни контакти в Румъния и България, така че 
като студент по време на пътувания дотам през 1974, 1975 и 1976 г. можах да 
натрупам първи практически опит. Преди всичко България се превърна за мен в 
ключово преживяване. Там на различни места имах възможност да участвам в 
разкошни и скромни литургии, да видя значими манастири, за съжаление, с малко 
монаси, но и да се запозная с някои свещеници и дори епископи. В Русе, където 
винаги спирах на отиване, изпитвах особено вълнение от това, че един правос-
лавен монах йеродякон свиреше от време на време на орган в Католическата 
църква и ръководеше малкия хор. Незабравимо остава в спомените ми и голямото 
гостоприемство, което ни се оказваше – пътувахме винаги по двама – на някои 
места. Може би в началото Православната църква ми изглеждаше твърде екзо-
тична, ала същевременно в нея се чувствах някак у дома си и все повече осъзна-
вах колко много неща ни свързват и че ние в известна степен сме сестрински 
църкви. Това чувство повече не ме напусна.

Какви бяха отношенията между Католическата и Евангелската църква в 
ГДР? Промениха ли се те след 1989 г.?

Като цяло преживяното през Първата и през Втората световна война, през 
националсоциалистическата и комунистическата диктатури, изтреблението и 
прогонването, както и потисничеството от враждебни на религията сили, също 
допринесоха за това след 1945 г. католическите и евангелските християни в Из-
точна Германия да тръгнат едни към други. Така например скоро стана възможно 
на някои места католици бежанци да отслужват литургиите си в евангелски 
църкви. При определени обстоятелства християните се събираха на икумениче-
ски служби и се канеха взаимно на различни други събития. Често четяха заедно 
Светото писание и водеха разговори или се координираха по обществени въп-
роси. 

След 1989 г. обаче в драматично променящите се обществени условия извед-
нъж изникнаха някои странни подозрения и клишета, които отчасти обремениха 
отношенията между евангелисти и католици. Тъй наречената промяна беше 
възприета от някои като „протестантска революция” и католиците бяха упрек-
нати, че си присвояват чужди идеи и целенасочено се възползват от момента, 
за да заемат непропорционално много политическите постове. Напрежения въз-
никваха, защото Католическата църква изглеждаше по-свързана със смятаната 
за консервативна партия ХДС3 и подхождаше по-позитивно към новите условия, 

3   Християндемократически съюз. Б. р.
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отколкото евангелската страна, чиито водещи фигури в по-голямата си част 
бяха в други партии – в СДП4 или в т.нар. „Съюз 90/Зелени”, и оставяха впечат-
лението, че не могат напълно да свикнат с новата държавна и икономическа сис-
тема. Към това се добавя и структурната обвързаност на източногерманските 
християни със съответните на техните изповедания големи църкви в старата 
Федерална република с интересите и стратегиите им, както и със свързани-
те с тях юридически, политически и финансови параметри. Това без съмнение 
доведе до известна реконфесионализация. Понякога като следствие от опита 
на католическите светски организации да се установят в Източна Германия и 
от притока на западногермански католици, които поемаха отговорности в по-
литиката и управлението, отново се чуваха исторически повлияни, но звучащи 
анахронично възражения, например когато се появиха опасения, че „лутеранската 
страна” е прегазена от католическата контрареформация. За радост, подобни 
заблуди не се задържаха твърде дълго.

Понастоящем е нормално по важни поводи да се извършват икуменически служ-
би; водещите духовници и други представители на църквите се срещат за ре-
довни разговори, на които е възможно да обменят мисли – свободно и с доверие, 
за всичко, включително и критични наблюдения; годишните приеми на църквите 
и регулярните разговори с правителството на провинцията се провеждат в 
икуменически формат. Освен това участваме заедно в някои акции – например 
за култура на уважението и срещу дясно- и лявоекстремистките тенденции, 
в защита на неделните и празничните дни или за по-масово участие в избори-
те. Често общините си оказват църковномузикална помощ. Ние, католиците, 
сме благодарни, че при случай можем да използваме „евангелската” катедрала 
в Магдебург. И както моят предшественик, така и аз вече бяхме поканени да 
проповядваме във Витенберг, съответно Айслебен, от „Лутеровия амвон”. Меж-
дувременно се е превърнало в почти естествено по време на моите визитации 
на католическите енории в нашата епархия да провеждам срещи и разговори с 
евангелски пастори и пасторки. Ако до мирната революция през 1989 г. марк-
систко-ленинският натиск караше нас, християните, в региона да се сближава-
ме, днес ни притиска или по-скоро окрилява за още по-голяма близост крайната 
секуларизация – в смисъла на съкровеното желание на Исус неговите следовници 
да бъдат едно, „та да повярва светът”. Този опит и тези разбирания ни моти-
вираха в рамките на инициативата „Пастирски разговор за бъдещето – 2004” да 
съставим собствен текст за икуменизма със заглавие „Църквите по общ път”, в 
който се прави изявление с програмен характер: „В епархия Магдебург, намираща 
се в страната, където възниква Лутеранската реформация, икуменизмът има 
особено значение. В ситуация, когато християнската вяра отдавна не е разби-
раща се от само себе си, особено значение за доверието в нея се отрежда на 
общуването на църквите една с друга, както и на общото им действие… Само 
в едно живо сътрудничество църквите в техните дела и стремления ще бъдат 
разбрани и приети от хората. С оглед на широко разпространеното безразличие, 
на предразсъдъци и навици християните са призвани заедно да свидетелстват 
за Евангелието със слово и дело”. 

4  Германска социалдемократическа партия. Б. р.
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Това се опитваме от десетилетия да правим по разнообразни начини, оставаме 
убедени в това и по този път искаме да продължим.

Защо сте избрали икуменизма като основен момент в своята дейност?

Причината за това се появи още по времето, когато бях студент по теология 
като кандидат за свещенически сан. Икуменическото богословие още тогава – 
малко след Втория ватикански събор, беше неделима част от нашето обучение. 
От една страна, чрез философско-теологическата специалност в Ерфурт – единс-
твеното католическо висше училище в бившата ГДР, бяха канени и професори 
евангелисти, за да изясняват те самите теологията и църковността на своята 
традиция. От друга страна, там беше събуден и моят интерес към Християнския 
изток. Оттогава моят интерес към източните църкви, както и моите научни и 
практически занимания с тяхната история и настояще, тяхната теология и ду-
ховност все повече нарастваха. От значение за мен в случая бяха и дългогодишни-
те ми проучвания върху теологията и догматичната история на Ранната църква, 
а след 1989/90 г. възможността при многобройни срещи в различни структури 
на германско, а от известно време и на международно равнище, да проведа още 
по-интензивни и разнообразни разговори с представители на Източноправославна-
та, Древните източни и Униатските църкви, за да задълбоча размислите си. Като 
католик в „страната на Лутер”, разбира се, винаги съм се занимавал теоретично 
и практически с евангелското християнство. Много съм благодарен за целия този 
икуменически опит. Той ме обогати неимоверно като свещеник и епископ, направи 
ме по-чувствителен, изпълнен с респект и беше за мен интелектуално и духовно 
предизвикателство. При моите днешни задачи като председател на Икуменическа-
та комисия на Германската епископска конференция, като член на Папския съвет 
за насърчаване на единството на християните, както и в сътрудничеството ми в 
различни структури с представители на други църкви, се ползвам от опита, който 
можах да получа в младостта и студентските си години.

Кои са най-важните цели в диалога между католиците и православните? 
Как оценявате неговото днешно състояние: има ли напредък в последно 
време, или има регрес?

След като през 1965 г. анатемите от 1054 г. между Рим и Константинопол, 
както се казва, бяха заличени от паметта на църквите, първоначално 
започна един „диалог на любовта”. След векове на отчуждение трябваше 
най-накрая наистина да се опознаем. След това, през 1980 г., стана въз-
можно да преминем към „диалог на истината” и да започнем теологически 
разговори. При което бързо установихме значително съгласие. В резултат 
от обществено-политическите промени в Източна Европа след 1989 г. 
обаче се стигна до големи напрежения в католическо-православните от-
ношения. Преди всичко в проблем се превърна засиленото влияние на Гръ-
кокатолическата църква в Украйна5. Едва през 2009 г. се проведе пленарна 

5  Има се предвид Украинската гръкокатолическа (униатска) църква, която възстановява дейността си през 
1989 г., след като е забранена след Втората световна война, когато Западна Украйна става част от СССР. Б. р.
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среща на Комисията за диалог между православни и католици. В последни-
те години темата е „Съборност и авторитет”. Ясно изразената цел е да 
се стигне до пълно Communio, съотв. Koinonia. За съжаление непрекъснато се 
появяват пречки. В последно време това са особено някои вътрешноправославни 
напрежения или антиикуменически протести. 

Бихте ли казали, че Реформацията е плод на Божието провидение? Беше ли 
тя по-скоро неправилна посока, или бе необходим коректив за развитието 
на християнството по света? 

Волфганг Паненберг – евангелският теолог, е казал: „Църковното разцепление 
през XVI век не може да се разглежда като успех на Реформацията, а означава 
неин първоначален неуспех”. В този смисъл предвид трагичните последици от 
обновленчеството на онова време, бих се въздържал да възлагам отговорност-
та на Бог. Ала аз вярвам, че Църквата винаги трябва да се обновява, за да ос-
тане вярна на своето призвание и послание. Такива реформи се случват на първа 
линия чрез Светия Дух, ала изискват и човешки усилия. 

Дълго време Католическата църква е оценявала негативно Реформацията. 
През последните десетилетия картината е много по-диференцирана. Какви 
положителни последствия от Реформацията за Католическата църква бих-
те посочили? А какви – за обществото?

Въпреки всички критични забележки към Лутер още през 1983 г. в общо изявле-
ние на католици и лутерани той е обявен за „свидетел на Евангелието, учител 
във вярата и глашатай на духовното обновление”. Преди всичко при него от 
голямо значение е много екзистенциалният подход към Светото писание и жи-
вата вяра в спасението чрез Иисус Христос. Това е предизвикало размисъл и в 
Католическата църква върху същественото в християнското благовестие и е 
повлияло на различни вътрешнокатолически обновителни движения. Конкретно 
то се изразява например в това, че ние, католиците, междувременно отново се 
отнасяме по-сериозно към Божието слово и отслужваме литургията и на съот-
ветните национални езици. В немското пространство освен това сме благодар-
ни, че можем да изпълняваме много евангелски песни. Значение за обществото 
освен другото има и това, че Лутер и неговият превод на Библията са оказали 
съществено влияние върху немския език. Освен това идеите на Реформацията 
без съмнение са допринесли за определени политически, социални и културни 
тенденции.

Какви общи задачи имат днес църквите с оглед на нарастващата секула-
ризация на обществото? В какви конкретни инициативи или проекти в 
сътрудничество с другите църкви участва вашата епархия, за да проти-
востои на тази тенденция, която в известна степен е предизвикана и от 
Реформацията? 

Докато в Германия общо една трета от населението са католици, една тре-
та – евангелисти, и една трета – най-често неизповядващи никаква религия или 
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принадлежащи към други църкви, съответно религии, в Източна Германия делът 
на тези, които не заявяват принадлежност към никаква църква или друга религия, 
е над 80%. Следователно двете църкви – Евангелската и още повече Католичес-
ката – са малцинства на територията на бившата ГДР. В такава ситуация 
ние, църквите и християните, в много отношения трябва да действаме заедно 
заради нуждата от доверие. И без това една голяма част от населението вече 
не разбира защо все още има различни църкви. Важно е при това не просто да 
критикуваме нарастващата секуларизация, но и да търсим възможности да за-
познаем ближните с християнската вяра и нейните ценности по убедителен и 
достоверен начин. Затова ние, църквите и отделни християни, полагаме общи 
усилия в много посоки: чрез доклади и групови разговори, позиции и интервюта, 
икуменически богослужения и размисли върху Библията, изложби и концерти. И 
в нашите църковни училища и социално-благотворителни институции тези, ко-
ито не са християни, могат да научат нещо от това, в което като християни 
вярваме и изповядваме. Трябва да отбележим, че междувременно след 1989 г. и 
възрастни хора се кръщават в евангелската и католическата вяра, което преди 
почти не се случваше. 

Във всеки случай ни е ясно, че не бива с Христовото благовестие да халосва-
ме другите по главите като с мокър парцал, а трябва да им го подаваме като 
топло палто, за да могат по собствено желание да се приютят в него. Други 
методи са обречени на провал. 

Ваше Преосвещенство, понастоящем съществуването редом едно до друго 
на различните изповедания е почти естествено за християните. Какво мис-
лите за тезата, че това състояние до голяма степен е последица от силно-
то профилиране на църквите в резултат от Реформацията и последвалата 
Контрареформация? Разцепления е имало и преди, ала изглежда, че съзнание-
то за единство е било по-силно преди, отколкото след Реформацията. Ако 
след Великата схизма от 1054 г. се говори по-скоро за Източна и Западна 
църква, съответно за „гръцка” и „латинска” църква, то междувременно във 
всекидневието думите „евангелски”, „католически” и „православен” се упо-
требяват много по-често като конфесионални определения на напълно раз-
делени църкви и по-малко като определения за едната универсална църква. 

Вселенският патриарх Атинагор6 е казал някога, че е готов по всяко време да 
отиде в Рим и да приеме причастие от потира на папата. Той именно приемал 
папата за православен, точно както възприемал себе си като католик, и то за-
щото двамата били евангелисти. Наистина основните белези на Църквата (а 
именно да бъде както православна, така и католическа, и евангелска) в резул-
тат от Реформацията все повече се превръщат в понятия, за които претенди-
ра съответно едно изповедание, за да се отрече от останалите. От Confessio, 
първоначалното изповядване на греховете и на вярата, се развиват многобройни 
изповедания – за всяко от враждуващите направления във вярата. Първоначално 

6  Атинагор е Вселенски патриарх от 1 ноември 1948 до своята смърт през 1972 г. По негова инициатива 
през 1964 г. се провежда срещата между него и папа Павел VІ в Йерусалим, след която се отменят взаимните 
анатеми от 1054 г. Б. р.
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това засяга различните течения в протестантството и Католическата църк-
ва, по-късно обаче и Православната църква. Една функция на тези вероизповеда-
ния е била да се съхрани чистото учение във всяка общност, да се отграничи 
то от нечистото учение на другите и да се създадат и в политически аспект 
привърженици на смятаното за единствено истинно учение. Навсякъде се разви-
ват типични начини на мислене, форми на набожност и жизнени светове. В края 
на краищата, това профилиране – в противоборство едни срещу други, довежда 
до различни едностранчивости и все повече укрепва разделението. 

В епохата на Реформацията турската опасност е една от най-важните 
външнополитически теми. Самият Лутер се опитва богословски да осмисли 
това нашествие и вижда в него Божие наказание и знак за близкия край на 
света. Същевременно той настоява ислямът да се изучава, а Коранът да 
бъде преведен на немски. Днес много мюсюлмани идват в Европа в търсене 
на повече сигурност и благосъстояние. Като реакция на това все повече се 
говори за настъпваща ислямизация на Европа. Какво е вашето мнение като 
епископ в един град, в който членовете на всички църкви заедно представ-
ляват около 10% от населението, и как бихте могли да успокоите разтре-
вожените? Какви конкретни инициативи има епархията в това отношение? 

Все още в Източна Германия – с изключение на Берлин – живеят съвсем малко 
мюсюлмани. Някои са по-отдавна и работят например като лекари или учени. 
Други са дошли при нас, бягайки от войната и терора в своите страни. Да пома-
гаш на бежанци и мигранти – независимо от какъв произход и религия са те – на 
това в нашата епархия се гледа като на важно предизвикателство и повеля за 
християнска любов към ближния. Вече от 20 години в Магдебург функционира ка-
толически Интеркултурен център за консултации и срещи, както и дружество, 
което се грижи за непридружени малолетни бежанци. Също така много добро-
волци в нашите институции се застъпват за всички хора в нужда – били те 
християни, или нехристияни, даряват пари или им осигуряват друга помощ. Освен 
това трябва да се противопоставим решително на някои тенденции на ксено-
фобия и расизъм в нашето общество. В една от нашите католически болници 
мюсюлманите дори получиха молитвено помещение. Въз основа на богатия си 
опит съм убеден, че хората от различните религии могат да живеят заедно в 
мир; трябва само да го искат и да полагат усилия за него. Тук от решаващо 
значение е преди всичко уважението към достойнството на всеки човек и съз-
нанието за солидарност. 

Дори в Източна Германия, където междувременно религията играе много 
малка роля, има хора, които се обръщат в исляма. Как си обяснявате този 
феномен? Може ли да се установи и тенденция на нарастващ брой мюсюл-
мани, които са преминали в католическата вяра? 

В цялата несигурност около съвременното развитие, изглежда, някои отново 
започват да търсят по-голяма опора и за тях християнството е твърде слож-
но. Може би това е една от причините някои да се обръщат в исляма. В нашия 
регион още не съм чувал за такива случаи. От друга страна, съм срещал някои 
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мюсюлмани, които искат да се кръстят. За мен най-разбираемо и убедително 
беше това желание от страна на много бежанци от Иран, които още в родината 
си тайно бяха изповядвали християнството, но все още не бяха кръстени. Че има 
много мюсюлмани, които се обръщат в християнството, не мога да потвърдя. А 
и това не става бързо. Възрастните, които искат да се кръстят при нас, в Ка-
толическата църква, трябва да преминат през катехизация за период от около 
една година. 

И в заключение: какви са вашите надежди и визии за развитието на икуме-
низма и какво бихте си пожелали в това отношение? 

Както при проблемите в обществото, и в икуменизма не всичко е съвсем просто. 
Междухристиянските отношения са сложни и трудни и най-често няма прости 
решения. Тук решаващо е на всички равнища – между епископите и църковните 
ръководства, сред теолозите и т.нар. база – според силите със сърце и разум да 
се стремим към по-голямо помирение и разбирателство, да изграждаме доверие 
и да се запасим с търпение. И сетне – да не се пропусне кайросът, ако дойде 
такъв. За мен днес все още е чудо случилото се в обществено-политически план 
у нас, в Германия и в Източна Европа, след 1989 г. Нима Божият Дух не би могъл 
да отстрани останалите пречки и да поведе християните към единство, когато 
пределът е достигнат, а моментът е назрял?

Превод от немски: Людмила Димова
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Емил Шуфани (род. на 24 май 1947 г.) е архимандрит от 
Гръкокатолическата мелкитска църква. Роден е в На-
зарет, има арабски корени и е френскоезичен – баща 
му е мелкит, а майка му е православна християнка. Из-
вестен богослов и активист за мир в Близкия изток, 
той е автор на проект за израелско-арабско помире-
ние. Носител на френската награда за юдео-христи-
янско приятелство (2014). Автор на книгите: Пътува-
не в Галилея (1999), Християнски служения (2004) и др. 
Предложеният тук текст е от книгата Célébration de 
la Lumière, Albin Michel, 2001, p. 9-31.

Архимандрит	Емил	Шуфани

СЛУЖЕНИЕТО	НА	СВЕТЛИНАТА

Няма сянка по Таворската планина. Снагата  така затиска долината на Израил, 
че във всеки миг от деня тя е окъпана от слънчевите лъчи. Светлината не сре-
ща прегради и погледът може да се изгуби на север, към платото на Галилея, или 
на юг, към планините на Самария, към Гилбоа на изток, или към Кармил на запад. 
Когато, плувнал в пот, отделиш немалка част от следобеда, за да стигнеш за-
ветния връх, мечтаеш само за едно: да потънеш в съзерцанието на потока от 
светлина и мълчание, на този хоризонт, заобикалящ те отвсякъде. Не ти остава 
друго, освен да изчакаш вечерта, която бавно настъпва, за да те обгърне по-къс-
но тук или другаде, когато вече нямаш никакво желание за слизане.

„Добре е да бъдем тука.”1 Тези думи, произнесени от Петър според Евангелието, 
са вик на сърцето, естествено изтръгващ се от устните на това невероятно 
място. „Добре е да бъдем тука!” Все едно че човекът изпитва тук чувството 
на самия Творец, когато на шестия ден според книга Битие „видя Бог, че това 
е добро”. Всяко човешко същество, колкото и да е затворено в себе си, каквато 
и да е религията му и дори да няма такава, може да изживее на Тавор опита за 
естественото възвисяване на битието, подтикващ го да обича. А да обичаш в 
случая означава да виждаш живота и съществата единствено в светлината, 
която ги е осияла. Защото светлината тук осиява всичко – дървото, както и 
скалата, стръка, както и планината! И идеята идва спонтанно при посетителя 
на това възвисено място, стига той да знае да съхрани мълчанието в себе си; 

1  Мат. 17:4.
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тогава светлината озарява самия човек, това човешко същество, инак тъй не-
прозрачно в своите посредствености, слабости и недъзи. Може би, често съм 
си казвал на Таворската планина, може би да обичаш означава просто да видиш 
другия. Да го видиш не само „такъв, какъвто е” – в тривиалния смисъл на дума-
та – защото тогава бихме имали всички основания да бъдем силно разочаровани. 
А да го видиш такъв, какъвто той потенциално е – такъв, какъвто ще бъде, 
когато се пробуди за светлината, такъв, какъвто вече е, обитаван от божест-
вената чистота. Дори той да не го съзнава, дори да желае да демонстрира само 
маската на омразата си, някаква светлинка пребивава вътре в него и един ден 
ще се разкрие в целия си блясък.

Тази дълбоко разтърсваща идея, тази визия, способна да разбие всякакви раз-
деления, всякакви граници, тази „блага вест”, която засяга всеки мъж и всяка 
жена, е дошла тъкмо оттук, от Таворската планита, където е била откровена 
за първи път. И то от устата на един евреин, наречен Исус, галилеец като мен, 
дошъл от Назарет като мен, който е имал коси, очи и семитски нос като мен и 
моите арабски братя. Ето защо бяхме наистина горди, когато за празника Пре-
ображение, още като деца, ние отивахме пеша от Назарет до Тавор, изкачвайки 
под прежурящото слънце тази планина, висока шестстотин метра, за да оста-
нем там две нощи подред. Някои даваха тук лични обети, други носеха децата 
си, за да бъдат кръстени, цареше проста радост на обикновени хора. Началото 
на нощта бе доста горещо, но ние празнувахме, докато умората или величието 
на мястото не ни наложеха мълчание. Сетне температурата рязко падаше и ни 
обгръщаше свежата мъгла, носеща утринната роса.

Тъкмо в една от тези незабравими нощи, когато бях на четиринадесет години, 
аз познах уникалния и разтърсващ опит на присъствието на Христа. Как да 
опиша ръката, протегната към мен, тази светлина и кротост? Как да изразя 
невероятното и съвсем конкретно чувство за друга реалност или по-точно за 
друго измерение на действителността? Думите са напълно безпомощни, за да 
опишат онова, което ми бе дадено да изживея тази нощ. Но най-важното може 
би бе резултатът от нея: и все пак яркият спомен, почти физическият спо-
мен за този миг на благодат всеки път възкръсва у мен, когато близостта на 
смъртта, на ненавистта или на страданието се опитват да ме разколебаят. 
Все едно че едно ненарушимо доверие вече не ме напуска, каквото и да се случи. 
Дори изложен на най-страшни трудности, когато надделява изкушението „да 
отпуснеш безволно ръце” пред насилието или човешката глупост, аз не се от-
чайвам заради благодатта на този основополагащ опит, на опита за близостта 
на обичта, на едно светоносно Присъствие.

Урокът	на	едно	мълчание

Преображението! Колко странна и смущаваща дума! Ето със сигурност един от 
евангелските епизоди, който най-трудно се интегрира в модерната нагласа. 
Напредъкът на науката ни е направил скептични към разказите за „чудеса”, на 
които предпочитаме да търсим едно или друго рационално обяснение, вместо да 
се позоваваме на свръхестественото. По отношение на този разказ предпочи-
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таме да замълчим. Християните също не се осмеляват твърде да говорят за 
него: било защото тайнството на едно „тяло от светлина” им изглежда твърде 
колосално, за да оставят някаква глоса; било защото в този случай изпитват 
повече или по-малко гузното усещане, че правят отстъпка на ирационализма, на 
предмодерните вярвания.

Ако това може да поразсее вината или да ни отвори очите, нека си спомним, че 
сред евангелистите има един, който също така премълчава този трънлив сю-
жет. За разлика от тримата „синоптици”, Йоан никога не споменава планината 
Тавор. Да, Йоан, „любимият ученик”, който единствен от четиримата разказвачи 
е свидетел с очите си на Преображението! Можем ли да си представим по-тайн-
ствено мълчание! Матей, Марк и Лука са описали събитието, доверявайки се 
на възникналото предание, възхождащо било към Петър, било към Яков, другите 
двама свидетели, присъствали на Таворската планина. А той, Йоан, възведеният 
на планината от Исус, той, който е налегнат от сън там, докато Учителят се 
моли, той, който е видял Христос в светлината и дори е паднал ничком… Той не 
изрича за това нито дума!

Винаги съм се питал за това странно мълчание, за „бялото петно” в разказа 
на Йоан, отекващо като провокация, и постепенно стигнах до следния отговор. 
В светлината на собствения си опит разбрах, че неговото замълчаване е един 
вид учение: за този опит на Лицето не може и не трябва да се говори, сякаш 
ни казва той, защото само животът би могъл да ни каже нещо, живот, обърнат 
към лицето на другия. Ето големия урок на Йоан: макар и да не разкрива нищо 
от събитията на Таворската планина, всяка от неговите глави, почти всяка от 
фразите му е богата на Таворската светлина. Преображението не е за него 
епизод от биографията на Исус, то е историята на Въплъщението, взета като 
цяло. Йоан не е журналист, той не е загрижен да даде описанието на някакъв 
факт, бил той и тъй зрелищен като обожването на един човек от плът и кръв. 
Не, от значение за него е да възвести явлението: това на Светлината, която, 
както е казано в пролога му, мракът не обзе.

Сенките на мрака или сенките на смъртта, тази сумрачна страна на човеш-
кото съществуване изглежда, че винаги имат последната дума. Ала не е така, 
възвестява Евангелието на Йоан още в първите си редове! „Благата вест” се 
състои тъкмо в това, че последната дума принадлежи на Словото, на Божието 
слово, което „живя между нас”. Идея изцяло нова, истински скандал за антична-
та мисъл: човекът вече не е играчка на боговете или на съдбата; той носи върху 
лицето си, тъкмо като човек, независимо от своята раса или социална участ, 
стигмата на Бога. „Ние видяхме славата Му”, казва Йоан: зад това твърдение 
може да се прочете като върху филигран опита на Тавор, визията за тялото на 
Исус в Славата Му. Ала то съдържа в себе си и целостта на евангелския жест, 
изцяло обърнат към реабилитацията на човека в собствените му очи. Защото 
Славата на Бога, това е живият човек, както ще ни кажат по-късно Отците.
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Мистика	и	политика

Особено ценя това мълчание на Йоан, защото то ни предава същинския смисъл 
на Преображението. Тук не става дума за метафизика, а за реалност. Въпросът 
не е да затънем във визии с духовни претенции, където всичко е за добро, и то 
в най-хубавия от всички възможни светове. Тъкмо напротив, тази визия ме ан-
гажира да променя света тук и сега, да го върна към истинското му призвание. 
Да променя човека, възвръщайки истинското му лице. Защото човешкото лице 
е дотолкова обезобразено от страданието и от ненавистта, че вече не сме в 
състояние да си въобразим друг живот. Знам за какво говоря в земята на Палес-
тина, подлагана от дълги години на терор и война: хората и от двете страни 
дотолкова са свикнали да се боят от другия, че не могат дори да си представят 
или да мечтаят за мирно бъдеще. Да живеят някой ден заедно, в дух на взаимна 
откритост и братство – това им изглежда немислимо и почти лъжовно. Нещо 
повече, дори не им се струва желано – мнозина от техните предци са загинали 
в трагедиите на миналото, не би ли означавало сега да ги предадем, да отречем 
смисъла на тяхната жертва, ако сключим мир? Тук от толкова време се диабо-
лизира лицето на другия – а пък евреите и арабите имат толкова сходни лица, 
семитски лица! – че вече не сме в състояние да го погледнем такъв, какъвто 
е – да се взрем в оголеността и крехкостта на човешкото лице, в красотата 
на това лице, където обитава божествената светлина.

Да се работи всекидневно, за да се извърши такова „обръщане” на погледа у 
мен и у моите съседи, у моите ближни, понякога тъй далечни за мен – ето какво 
е Преображението, всичко останало е само литература! Какво би била Свет-
лината с главна буква, ако не ме призове да върна на децата блещукащата в 
очите им светлинка, помръкнала сред толкова страхове и конфликти? Тази екви-
валентност между Светлината с голяма буква и малката светлинка, крехка, но 
реална, обитаваща всеки от нас – ето го Откровението! Мистиката не е за мен 
потапяне във въздушни спекулации, тя е конкретна даденост на живота, която 
придобива ясни очертания едва когато стане оперативна, когато се въплъти в 
историята. Тя не е преследване на чистотата, което противостои на нечиста-
та сфера на политиката. Напротив, мистиката е единственото средство, спо-
собно да ни даде друга визия за политиката, единственият път, който може да 
ни отведе към автентично управление на Земята. Тя е единственият реализъм.

Но да не изпадаме в недоразумения! Когато казвам мистика, разбирам под това 
определен начин да се живее в отношение със светлината, без да забравяме, че 
Светлината и вярата далеч надхвърлят рамката на църкви и религии. Когато 
казвам политика, нямам предвид малките неспирни битки, чийто обект е винаги 
властта, а имам предвид ключовия въпрос, засягащ всяко общество: „Как можем 
да живеем заедно”. Искам само да кажа, че божественото измерение на човека 
е неизбежно и трябва да се заинтригуваме сериозно и от неговото историчес-
ко измерение. И обратното: съзерцанието пряко влияе върху действието или в 
противен случай е илюзорно.

Такъв е смисълът на мълчанието на евангелист Йоан: реалността е една, Не-
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бесното царство е сред нас, в обсега на погледа или дори на ръката ни, тъй 
като става дума да го изградим тук и сега. И онзи, който претендира да въз-
люби Бога, без да възлюби брата си, е лъжец, защото Бог пребивава тъкмо в 
лицето на брата ни. Това единство, изначално разкрито от Преображението, се 
изразява с арабската дума tajalyat. Гръцкото metamorphosis, превеждано с Преоб-
ражение, не отчита достатъчно явлението: не е имало „преход на една форма 
в друга”, проявление на друг свят, а по-скоро tajalyat, раз-криване в конкретния 
смисъл на думата, откровяване на нещо, което е било дотогава скрито. При нас, 
мелкитите, се използва същата дума за обозначаване на някой особено интен-
зивен момент, например отпразнуването на брак, когато младоженката започва 
да танцува съвсем сама пред събранието. Носейки две свещи или съпроводена 
от две лица, държащи тези свещи, тя се явява тогава в цялата си красота. 
Tajalyat… Преди това откровение никой не я е виждал истински, а ето че сега 
тя се явява в цялата си светлина. Tajalyat… Не „явление” или феерията, криеща 
се в тази дума, а непомрачена визия за реалността. 

Кой	е	Той?

За разлика от мълчанието в Евангелието на Йоан, у Синоптиците случилото се 
на Таворската планина е разказано като повратен момент в повествованието. 
Големият въпрос, който изниква тогава пред учениците, е този за идентичност-
та на Исус. Заради деянията, които Той е извършил, и божествените слова в 
Нагорната проповед, заради невероятното излъчване на личността Му тръгват 
най-противоречиви слухове, разпространявани от ентусиазираните тълпи. „Едни 
го мислят за Йоана Кръстителя, други – за Илия, други пък мислят, че един от 
старовремските пророци е възкръснал”, че този човек е със сигурност nabi, някой 
от онези визионери, изникващи всеки път, щом нещастието се стоварва над Из-
раил. Ала нека да се внимава, за да не се окаже той лъжепророк, който да навлече 
още по-големи беди! Учениците са раздвоени и има от какво: оставили са всичко, 
за да следват Исус, а ето че насред пътя разбират, че не знаят кой е Той?

Главоломен въпрос… и тъй актуален във време на смешение между културите. 
Дали Исус е обикновен продължител на еврейското пророчество? Или пък е по-
лубог в смисъла на гръцката митология, гениален философ, подобно на Сократ, 
духовен наставник, сходен с Буда? Или пък би трябвало да видим в Него един от 
множеството аватари на Бога, както Кришна за хиндуистите? Ала за да сме 
честни, ще трябва да признаем, че и днес не ни е лесно да намерим отговор на 
това тайнство. И все пак Евангелията представляват нещо повече от истори-
чески документ или философско направление, подобно на всяко друго, и в моите 
очи тяхното послание е не просто културно важно, а е от жизнено значение за 
всяко човешко същество на земята; ето защо и аз се питам, както Исус пита 
учениците Си: „За кого Ме мисли народът?”. „А вие за кого Ме мислите?” И след 
като апостол Петър засвидетелства вярата си от името на всички и макар да 
знае, че един ден дори Петър ще го предаде, Исус казва: „Истина ви казвам: тук 
стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, 
дошло в сила”. Преображението в разказа на Синоптиците следва пряко от това 
обещание: то е неговото осъществяване.
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Нека се вгледаме в текста: това осъществяване идва според Матей и Марк 
„след шест дни”, сиреч на седмия ден след вероизповедта на Петър, и то не е 
никак случайно. Тук има очевиден отзвук от книга Битие, защото светът също 
е бил създаден за шест дни. Седмият ден е този на шабат, когато Създате-
лят се отдръпва от творението, за да остави на човека пространството на 
света, за да му даде свободата да се разгръща. Такъв е смисълът на tsimtsoum 
на еврейската мистика: божествен „отдих”, предоставящ на човечеството въз-
можността на бъде нещо различно от марионетка в Божиите ръце. Е, добре, 
ни казва Евангелието, въпреки това видимо отсъствие на Бога тук долу, можем 
да Го открием в човешкото лице, това на преобразения Исус, Който ни зове да 
станем като Него. Великолепен отзвук между Първия и Новия завет, великолепно 
продължение на библейската символика.

Ала ако е тъй, защо тогава Лука не постига съгласие с Матей и Марк и говори 
за „осмия ден”? Нима той е по-историчен от другите или по-прецизен в дати-
ровката си? Можем да се съмняваме, тъй като и той има достъп само до устни 
източници на информация години след като са се случили събитията. Да не би да 
е включил в броенето си, както настояват някои Отци, първия и последния ден 
на това пространство, както и времето между вероизповедта на Петър и Пре-
ображението? Отговорът, струва ми се, е по-скоро от духовен, отколкото от 
аритметичен порядък: Лука пише, за да възвести „Осмия ден”, символното време 
на всемирното Спасение. За него хората са спасени, ала не го знаят, защото не 
знаят, че месианската реалност е вече настъпила, че сме навлезли в нова ера, 
в онова време, което юдеите наричат olam ha-ba, „бъдния свят”. Лука иска да 
извести, че това време е дошло, нещо, което ще бъде впоследствие чествано 
чрез институцията на неделята, на „осмия ден” и първия ден на един нов свят. 
Институция, която в моите очи ни най-малко не отменя шабат: и как би могло, 
след като имаме същата Библия, същия разказ за Творението с този седми ден, 
в който Създателят си „отдъхва”?

Източната традиция винаги си играе със символиката на числата шест, седем 
и осем. Отците ни казват, че на Тавор са били шестима: трима горе – Исус, 
Мойсей и Илия, и трима долу – тримата ученици, но че трябва да ги възприемаме 
като осмина заради присъствието на Светия Дух и това на Отца, чийто глас 
препотвърждава казаното при кръщението на Исус: „Този е Моят възлюбен Син”. 
И че ако честваме Преображение на 6 август, това не е случайно: то е за нас 
подготовка за всепълнотата (седем), която ни въвежда в месианското време 
(осем), чийто най-славен знак е Успението на Мария, което пък се чества тъкмо 
на 15 август (седем дни по-късно)!

Никой детайл не е за пренебрегване в евангелския разказ, всяко число и всяка 
дума са там, за да ни поучат. Не е ли забележително например, че Синоптици-
те описват как на Таворската планина Исус се моли? И защо Исус, ако е Бог, 
е нужно да се моли на Отца Си? Вярвам, че тук ни се дава огромен урок: случ-
ващото се на Таворската планина не е йерофания като някоя друга, а проява 
на божественото могъщество и Неговата смазваща абсолютност. Дори кога-
то присъства, Богът на Библията не се налага на човека, не снизхожда като 
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свръхестествена сила, пред която можем само да замълчим. Той не ни налага 
мълчание. Напротив, той е Бог на диалога, Бог, Който желае да влезе в отноше-
ние с човечеството – почти щях да кажа – Който се нуждае от човечеството! 
Накратко, Той е Бог, Който обича.

Подобно събитие съдържа в себе си радикална новост: това е „плътта” на чове-
чеството, оказало се по този начин преобразено, плътта в библейския смисъл на 
еврейското basar, другояче казано, на човешката реалност, разбрана в своята 
случайност, в присъщата си неустойчивост. Оттук насетне всеки от нас, чрез 
тялото на Исус, което едновременно се е разкрило в своята материалност и в 
божествената си просветленост, може да проумее, че е „в състояние за Бога”, 
както казват Отците. Тук е голямото обещание на Евангелието, обещание не-
мислимо, невероятно и a priori нерационално: човекът е обетован за обожване!

Присъствие	и	трансцендентност

Новостта, казах аз, е радикална. И тук обаче трябва да се направи едно уточне-
ние, което тридесетте години на диалог с моите братя мюсюлмани и юдеи ми 
помогнаха да осъзная. Преображението противостои ли на абсолютната транс-
цендентност на Бога? Ако не се внимава достатъчно, би могло да се повярва, 
че то бележи разрив с тази уникална идея, откровена на човечеството от ев-
реите, към която както юдаизмът, така и ислямът са толкова привързани: Бог, 
Който в същинския смисъл е несъизмерим, не може да бъде измерен, сравнен или 
обвързан с каквато и да е част от всемира, нито дори със самия всемир, който 
е Негово творение. Ето какво ни научи Мойсей, големият пророк. Като изто-
чен християнин, аз мога да съм единствено солидарен с тази нагласа, обща за 
юдеи и мюсюлмани. Ние, семитите и ориенталците, сме естествено склонни да 
признаем, че единственият враг на човека, всеприсъстващият враг, от когото 
винаги следва да се опасяваме, това е идолопоклонството. Идолопоклонството 
е перверзия, която ни кара да приеме за Бог онова, което не е Бог. Не казвам, 
че западните християни не го осъзнават, но цялата източна култура и чувст-
вителност е насочена към това да обожваме само Бога с непроизносимо име, 
неразбираемия и неведом Бог на Библията.

Ето защо ми се струва важно да припомня, че тримата мъже на Таворската 
планина не са видели Бога. „Бога никой никога не е видял”, самият Йоан ни го 
повтаря, той, който е преживял станалото на Тавор. Какво е видял той тогава? 
Видял е всичко, което е възможно човешкото око да види в този свят: не Абсо-
лютния, който остава невидим, недосегаем, несъобщим, а Светлината Му, Него-
вото лъчение през лицето на човека. Чрез Исус Христос, Който е изцяло човек и 
изцяло Бог, учениците са видели светлината, която инак би останала неведома 
за тях по всеки друг начин. Тук има тайнство, надмогващо всички думи, с които 
бихме се опитали да го опишем, и то се състои в следния „парадокс”: „Славата” 
на Сина, съзерцавана от апостолите, ни най-малко не накърнява трансцендент-
ността на Отца.

В този смисъл няма никакъв разрив с Тората на юдеите, никакъв разрив с биб-
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лейския Бог, Който е и този на исляма. Настоявам на това, тъй като през 
вековете са се натрупали толкова много недоразумения между трите клона на 
монотеизма, че днес ни е трудно да говорим на един и същи език дори когато 
говорим за един и същи Бог. А най-очевидният знак за приемствеността между 
Първия и Новия завет е присъствието, редом до Исус, на Мойсей и Илия, които, 
както уточнява Евангелието, разговарят с Него преди отпътуването Му за 
Йерусалим. Мойсей, човекът, дал Тората, и Илия, големият пророк. Мойсей, видял 
Неизгарящата къпина, и Илия, отнесен на небето с огнена колесница. И двамата 
са имали привилегията да се доближат до Светлината и опитът на апостолите 
е в пълна приемственост с тях.

Преобразяващ и разтърсващ опит, който няма нищо общо с чистото наблюде-
ние. Те виждат преобразения Исус, ала не биха могли да го видят, ако не бяха в 
същото време преобразени. Никой не може да види Светлината, ако не е обита-
ван от нея: тази истина е константа в християнската мистика, както и в юдей-
ската и ислямската мистика. Да видиш не означава да се стремиш да видиш, 
воден от някакъв дух на любопитството или желанието. Визията не е илюзия, 
нито е просто констатация на факта. Тя е съпричастност на божествените 
енергии, тя е обръщане в същинския смисъл на думата: преобръщане на цялото 
битие, на всички негови ценности. Нашата мелкитска литургия го напомня в 
служението на Преображение, което е било за апостолите въвеждане, истинско 
възраждане, подготвило ги за „входа в Йерусалим”, тоест за Страстите. За нас 
Преображението е вече обещание за Възкресението, тъй като то възвестява 
едно въздигане, изкуплението на „плътта” на човека, който оттук насетне е 
обитаван от божествената Светлина.

Страдание	и	прозрачност

Защо на Изток имаме подобно възприятие за нещата, което някои с лекота биха 
определили като „спиритуализъм”? Историческото и рационално обяснение вед-
нага би се позовало на вековете на страдание, каквато е участта на повечето 
християнски Източни църкви: гонения, статут на по-нисши или на малцинства 
под господството на исляма, кръстоносни походи (а те са били за нас източ-
ник на беди, не на освобождение!), убийствени разделения и т.н. Затова всички 
тези несгоди са ни отпратили в един свят на светлината, на набожността, 
на иконите и небесните песнопения в опит да избегнем злочестината, трудна 
за понасяне. Аз обаче въставам срещу едно толкова опростенческо възприятие. 
Разбира се, че тук, както и другаде съществуващите религии биха могли да бъ-
дат опиум за народа, ала не това е било най-същественото. Отговорът според 
мен се съдържа в Светлината и в Преображението, в обещанието за обожване, 
позволяващо на човека да понесе всичко без страх, което позволява и на апос-
толите да се подготвят за Страстите.

В източния дух страданието не се отрича, ала не се и възвеличава под прете-
кста, че би трябвало да оценим онова, което ни е помогнало да оцелеем. Не, то е 
като жило в плътта, ала не е най-същественото в плътта ни. То е случайност в 
човешкото съществуване, тъй като в основата си е обитавано от Светлината. 
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Ето защо нашият източен Христос не е този победител на Кръста, скръбен 
и окървавен, какъвто често го изобразяват на Запад. Той, напротив, ни гледа 
в очите, с вдигната глава в знак на победата, с широко отворени ръце в знак 
на подкана. Кръстът Христов е тук по-малко важен, отколкото Славата Му, и 
кръстът губи характеристиката си на инструмент за римско мъчение, за да 
възвърне силата си на универсален символ: мистичният вертикал и земният хо-
ризонтал се кръстосват, за да кажат, че „Словото стана плът” и цялата наша 
плът носи божествено призвание.

Самият принцип на иконата пребивава в тази реалност: изначалната интуиция, 
че „материята е „бременна” със Светлината, намира тук най-бляскавото си по-
твърждение. Иконописецът ни най-малко не се стреми да ни даде интерпретаци-
ята си на една или друга сцена, а основната му грижа е да „обърне” вътрешния 
си поглед, за да стане обръщане чрез молитвата. Всеки етап от това начинание 
намира отзвук в слой от цвят, докато прозрачността на иконописеца не намери 
отражение в прозрачността на живописта. 

На Запад понякога имат усещането, че източното изкуство на иконата е твърде 
статично, че е сковано от неизменни норми, че всички творби, третиращи една 
и съща тема, си приличат. Нищо не е по-измамно! Една икона никога не предава 
същото нещо, което и някоя друга, защото истинският иконописец влага в изкус-
твото си своя собствен духовен път. Резултатът не е художествен продукт, 
красиво изображение, а живо присъствие. При нас, източните католици, иконите 
присъстват във всяка от нашите къщи, във всяка от нашите църкви: те дълго 
време са били катехизисът на бедните, когато онези са били неграмотни, и аз 
често ги използвам като подкрепа в проповедите си. Ние ги докосваме, целуваме, 
съзерцаваме ги с онази радост, с която гледаме как децата играят: чист жи-
вот, чисти мигове на възвисяване, чисто чудо на снизхождането на Божия Дух! 
Тези икони, които населяват всекидневието ни, винаги са съпровождани от малко 
кандило, което денонощно напомня за Светлината на Таворската планина. Ето 
защо и първата икона, изписана от всеки иконописец, е тази на Преображението: 
това откровение на Божественото Присъствие в сърцевината на материята е 
в основата на цялото му изкуство. Западният живописец работи с формите, за 
да може да влезе в притежание на нещата чрез погледа, който той проектира 
върху обективирания свят. Иконописецът работи над самия себе си, за да разкрие 
божественото призвание на битието си, това на всяко човешко лице, а сетне и 
на това на Христос, както и на целия свят, обетован за Светлината.

„Сторете	каквото	Той	казва”

Изкуплението на света и на плътта: неслучайно разказът за Преображението е 
последван в Евангелието от историята за изцеряването на бесноватото момче. 
Все едно че този разказ е имал една-единствена цел – да излекуваме света.

Да излекуваш света! Не е ли това мегаломания, словесен делириум? Не, това 
е нещото, към което ни призовава Исус. Да излекуваш, ни повече, ни по-малко. 
Често си мислим, че ни е дадено само да обгрижваме, че онова, което можем 
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да сторим, е само незначителна капка в морето на страданието, че в крайна 
сметка „нищо не може да се направи”. Ала Исус, слизайки от планината след 
Преображението, извършва акт на изцеляване и ни подканва да Му подражаваме. 
Благодарение на опита, който са имали на Тавор, учениците са били в състоя-
ние да излекуват детето, им казва Той направо. Наистина, могли са, ала не са 
го сторили, защото им е липсвало достатъчно доверие. Не доверие в самите 
тях – как онзи, който се познава малко, би могъл да има доверие в силите си? 
Става дума за доверие в тази Светлина, която те са усетили и благодарение 
на която всичко е възможно за повярвалия. Всъщност учениците не са запом-
нили едни думи на Исус, изречени на Таворската планина, а тъкмо тези думи би 
трябвало да чуем, ако знаем да слушаме: „Станете и не бойте се!”. Страхът, 
това е големият противник. Страх от самите нас и нашата немощ, страх от 
другите и техните скрити намерения, страх от целия свят, който държи всеки-
го от нас като затворник, което предизвиква и бурната ни реакция. А насилието 
поражда страх, оправдаващ насилието... Колко пъти народите са се впускали в 
тази адска спирала тук, на тази земя, която наричат свята, но не престават 
да я оскверняват! Да победиш страха, за да се възцарят мир и справедливост, 
такава е спешната необходимост, на която отговаря Преображението.

В тотално функционалния свят на постмодерността тази визия на преобразения 
Христос изглежда неразбираема, твърде възхитителна е, за да бъде автентич-
на, изглежда дори смешна. Често самите християни не знаят как да изтълкуват 
този необичаен и смущаващ разказ. Ала голямата мистическа традиция винаги 
има връзка с реалния живот. Сещам се например за Андрей Критски, който ни 
напомня, че божественото слово, чуто от учениците на Тавор, означава всъщ-
ност „сторете каквото Той казва!”.

Да бъдеш християнин не означава да изслушваш само благоговейно красивите 
проповеди или да изчиташ от кора до кора Евангелията. Да бъдеш християнин 
не означава да поддържаш едно или друго мнение, а да претвориш на дело запо-
ведното слово. Ала кое слово, какви всъщност са заповедите на Исус, пита пак 
Андрей Критски? И отговаря: те са шест, изброени в Евангелието на Матея:

Защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; 
жаден бях, и Ме напоихте; 
странник бях, и Ме прибрахте; 
гол бях, и Ме облякохте; 
болен бях, и Ме посетихте; 
в тъмница бях, и Ме споходихте.2

Съзерцанието на преобразения Христос не е бягство в сакралното или в ми-
налото, напротив, за мен то е спешна необходимост. Защото е единствената 
храна, която може да ми даде сила, за да преобразя света.

Превод от френски: Тони Николов

2  Мат. 25:35-36.
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Репортаж от Седмицата на православната книга 

В началото на новата църковна година – от 4 до 10 септември – за 19-и път 
във Варна се проведе единственият по рода си форум у нас, посветен на хрис-
тиянската литература. Църквата и младите, така бе формулиран тематично 
фокусът на тазгодишната Седмица на православната книга, но не за първи път 
в центъра на варненския форум се оказа по-скоро въпросът за Евхаристията. 

Сред най-очакваните гости бе архимандрит Захариас (Захару) от манастира 
„Св. Йоан Кръстител” в графство Есекс, Великобритания. Духовно чедо на ста-
реца Софроний (Сахаров), основателя на манастира, и сам години наред духов-
ник в тази обител, архимандрит Захариас е следвал богословие в Православния 
богословски институт „Св. Сергий” в Париж и в Богословския факултет на Со-
лунския университет, където получава докторска степен. Известният духовник 
изнесе пред варненската аудитория няколко беседи – за Евхаристията и молит-
вата на сърцето, за благодарението като аскетически опит, за душевното и 
духовно униние. Той определи светата Литургия като „знаме на благодарност-
та ни към Бога”, тъй като в нейния център е пресъздаването на жертвата на 
Единородния Син Божи за спасението на света, а това е основната тема на 
нашето благодарение. „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 
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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 слав-
но Второ пришествие”. 

Според архимандрит Захариас обаче има и един неповторим дар, който ние 
принасяме на Бога на светата Литургия, и това е нашето покаяние, молитва-
та ни, цялата духовна работа, която извършваме тайно в своя личен живот. 
Ние принасяме на Бога плодовете на този труд и това е нашият духовен дар, 
който влагаме в честните дарове, които свещеникът отдава, казвайки: „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, 
се издига нагоре към Бога. И колкото повече неща е обхванала нашата мо-
литва в „скришната ни стая”, върху толкова повече неща ще дойде Божието 
благословение. Ако вложим в този духовен дар целия си живот, тогава и Бог, 
Който освещава даровете и ги претворява в Тяло и Кръв Христови, ще вложи 
в тези дарове целия Свой живот, Светия Дух. Така на светата Литургия се 
извършва едно голямо чудо – човекът успява да замени своя малък, краен жи-
вот 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 мироз-
данието.1 

В една от беседите си архимандрит Захариас засегна темата за унинието, 
което според него бива два вида – душевно и духовно. Симптом на душевното 
униние е липсата на желание да се извършват всекидневните задължения и 
дейности. По-опасно обаче е духовното униние, което е равнозначно на духовна 
леност, на отказ от мисъл за вечния живот и за нашето спасение. А спасението 
е всъщност общение в благодатта, която е дадена на всички светии. И тук е 
голямата ценност на Литургията – в нея ставаме съпричастни на една голяма 
общност от светии. Бог знае, че никой от нас не може да приеме абсолютно 
всички дарби на Духа, затова едно колективно тяло – Тялото на Църквата, е 
приело всички тези дарби. За нас е достатъчно да придобием един малък дар от 
всички тези дарове. „Знайте, че всяко нещо, за което благодарим на Бога, става 
наше. И ако благодарим на Бога за Неговите страдания, които Той претърпя на 
Кръста за нашето спасение, плодът на това спасение става наш. Това е сми-
сълът на нашата Литургия. Благодарението в Литургията е толкова мощно, че 
ние излизаме от нея като хора, които сякаш сънуват… Ако искаме да преодо-
леем унинието, в никакъв случай не трябва да се отделяме от общността на 
Църквата.” 

На Евхаристията, която е „благодарствено събрание, събрание, което благода-
ри за това, че е дошъл краят на края”, бе посветена и беседата на проф. дфн. 
Калин Янакиев, който представи най-новата си книга Христовата жертва, 

1  Беседата „Благодарението като аскетически опит”, която архимандрит Захариас изнесе по време на Сед-
мицата на православната книга в Енорийския център при храм „Св. архангел Михаил” във Варна, е публикува-
на в бр. 125 на сп. Християнство и култура.
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Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания (издание на 
Фондация „Комунитас”). Изказването на известния български философ и цър-
ковник пред варненската аудитория бе особено емоционално и запомнящо се.2 
Той разказа искрено за личната си мотивация да напише богословско изслед-
ване за Евхаристията: „Одързостих се да напиша тази богословска книга… 
[поради] моето силно желание да възродим евхаристийната радост… [Исках] 
да припомня, че онова, което е Църквата, е невероятна радост. Защо е неве-
роятна радост? Защото с извършването на Жертвата на Христос е дошъл, 
братя и сестри, краят на самия край, свършил се е свършекът, отминали са 
въздишките и въздиханията, всички сълзи са отрити”. Проф. Янакиев сподели, 
че идеята му за възраждането на пасхалната радост се е родила по един мно-
го особен, странен начин. Той разказа как навремето като млад човек е ходил 
често в Кокалянския манастир при вече покойния старец Назарий. „По това 
време и бяхме веднъж там на Великден, беше късен Великден, но въпреки всич-
ко беше много студено. Спомням си, че изчакахме началото на среднощното 
богослужение, събрани в малката кухничка, и макар всички да се познавахме, 
от студа, от това, че трябваше дълго време да седим заедно… бе някак не-
приятно. Почна богослужението, празничният дух някак се възцари и въпреки 
всичко – зъзнеш, няма къде да се стоплиш, и в храма студено, и навън студено. 
След туй ни събра в малката трапезарийка старецът, седна срещу нас и като 
че ли припламна най-сетне тая радост, но пък вече бяхме много уморени и той 
каза на онези, които ще останат, къде да отидат да преспят… На сутрин-
та много рано ни събудиха и що да видим – 2 май, а беше навалял сняг и бе 
страшен студ. На вратата ни изпраща старецът и аз забелязвам, че лицето 
му някак искри... Той ни благослови и ни изпрати, а жена ми каза: Не може да 
спи от пасхалната радост. И аз ясно си спомням, че ми мина през ума – не 
мога да вярвам в тая пасхална радост, не мога да си я представя – в този 
студ, в тая блъсканица, не я изпитах... аз нямам сили за пасхалната радост. 
Вечерта, преди да заспя, отново си помислих – не мога да я почувствам тая 
пасхална радост, не я умея, изглежда... И ето – в мига преди да заспя – ясно си 
го спомням, изведнъж отново ми се яви лицето на дядо Назарий и аз си спомних 
как той благослови и си помислих – не намигна ли той по някакъв особено дя-
волит начин, когато благослови. С това и заспах. Някъде посред съня изведнъж 
започнах да сънувам следния сън – намираме се на някакви огромни балкони 
като тераси или като палуби на кораби... и сме седнали на една такава палуба, 
която се извисява във височините и сякаш няма основи, сякаш виси в самия 
въздух. Там е старецът, там сме хората от предишната вечер, там са обаче 
и други хора, част от които покойници, и всички сме там и се веселим, има 
чаши с вино на масата. Поглеждам и виждам още други тераси, тераси, тера-
си, които образуват някакъв огромен, непостижим, необхватим от мен кръг, и 
питам стареца какво е това, питам го къде сме, а той казва: Е, как къде сме, 
ние сме на евхаристийната си Трапеза. Аз казвам: А тези там? А той ми от-
говаря: Те са на същата Трапеза, само че са дошли от друго място. И започва 
да ми сочи палубите-тераси и да произнася имена на различни храмове: Тези 

2  Изказването на проф. Калин Янакиев пред аудиторията на Седмицата на православната книга във Варна 
е публикувано в бр. 124 на сп. Християнство и култура.
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са дошли оттук, тези са дошли оттук, тези са дошли оттук, но всички сме 
все на едно, все на едно място сме, ние сме на евхаристийното си събрание. 
И точно когато в съня ми той произнесе тази фраза – аз го попитах: А къде 
е това тук?, а той ми каза: Тук е отвъд края на края, тук е след края на края, 
пий сега. И тогава в съня ми избухна някакъв невероятен звън на камбани и 
мен постепенно (аз не съм изнежен човек) започна да ме дави от плач, плач 
от възторг… Събудих се облян в сълзи от задушаване и тогава разбрах, че 
да – не я мога пасхалната радост, но не я мога, защото ми бе показано, че тя 
е толкова много, че не може да бъде вместена… И тогава, в този момент, си 
дадох дума, че бих искал, ако някой ден напиша книга за Евхаристията, тя да 
бъде ето такава, припомняща онази радост…”

Гост на варненския форум тази година бе и изтъкнатият богослов от Право-
славния факултет на Великотърновския университет доц. д-р Мариян Стояди-
нов, който представи сборника Слова и доклади, съдържащ текстове и изказва-
ния на участници в Седмицата на православната книга през периода 2010–2015 
година (издание на Варненската и Великопреславска митрополия). Той се върна 
към първите години на форума, към времето, когато се заражда идеята за 
тази инициатива, която вече 19 години събира във Варна православни автори 
и техните читатели. В сборника Слова и доклади са включени текстове на 
проф. д-р Георгиос Мандзаридис, на проф. д-р Георгиос Металинос, на Нишкия 
епископ д-р Йован (Пурич), на презвитер Ивица Тодоров от Македония, на бъл-
гарските богослови доц. Свилен Тутеков, доц. Павел Павлов, доц. Светослав 
Риболов и др. Доц. Стоядинов представи също книгата на митрополит Йеро-
тей (Влахос) Духовни ориентири за съвременното общество (изд. „Омофор”). 
Той разказа за първата си среща с творчеството на митрополит Йеротей в 
началото на 90-те години, когато прочел на един дъх книгата Една нощ на 
Света гора, която му помогнала да осъзнае нещо особено важно – колко много 
не знае, макар да е завършил Духовна академия и да счита, че има църковен 
опит. „И това незнание се превърна в генератор да търся все повече и повече 
текстове, които да са от полза не само за мен, но да бъдат съпреживени от 
все повече и повече читатели. Тогава книгите на митрополит Йеротей (Вла-
хос) бяха на гребена на вълната сред четящата публика в Гърция. Книгата му 
Православната психотерапия тъкмо беше излязла. Тя бе последвана от много 
други негови книги, които имаха диалогичен характер – той събеседваше с 
млади хора, на които откриваше неща, които нямаше как да науча от моето 
следване…” Книгата Духовни ориентири за съвременното общество съдържа 
коментари по актуални проблеми на съвремието, интервюта и богословски 
размисли на митрополит Йеротей (Влахос). В тези текстове, предназначени 
за широката публика, проличава богословската ерудиция на автора, който съ-
умява на достъпен език да изрази много сериозни и дълбоки богословски идеи. 
В тях са засегнати темите за евтаназията, абортите, съвременните погре-
бални практики, наркотичната зависимост и др. По думите на самия автор 
книгата е в помощ на едно общество, което живее в собствен ритъм и се 
състои от различни хора с техните тревоги и проблеми, едно секуларизирано, 
но и чувствително общество, което спи, но и търси истината и пълнотата. 
„Въобще мога да кажа, че съвременното общество, както се вижда в сто-
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лицата на гръцката държава, е преобладаващо аморално, индивидуалистично, 
евдемонистично. Така пастирското слово в действителност има характер на 
намеса, доколкото се стреми да възбуди, да предизвика, да отсъди, да събуди, 
да ориентира.”

Още едно издание на Варненската и Великопреславска митрополия бе предста-
вено на тазгодишната Седмица на православната книга – Прародителският 
грях на прот. Йоан Романидис. За този важен труд на известния гръцки бого-
слов (неговата докторска дисертация, представена през 1957 г. в Атинския 
университет) говориха преводачът на книгата Борис Маринов и нейният ре-
дактор доц. д-р Светослав Риболов, който изнесе лекция за личността и бо-
гословските виждания на Романидис. Вдъхновен и задълбочен изследовател на 
патристиката, Йоан Романидис е заедно с това и един от най-скандалните и 
оспорвани автори в самите православни среди. Свидетелство за това е съд-
бата именно на неговия дисертиционен труд, приет и защитен едва след мно-
жество перипетии. В предговора към английското издание на книгата Джордж 
С. Габриел, ученик и преводач на Романидис, пише, че предшествайки Августин 
с повече от цели две столетия, най-ранната традиция на Църквата нарича 
греха на нашия праотец Адам не „първороден”, а „прародителски” – буквално 
„грехът на нашите праотци”, от τό προπατορικόν άμάρτημα, което е и гръц-
кото заглавие на тази книга. Думата άμάρτημα означава особено престъпле-
ние, конкретно действие. От друга страна, класическата гръцка дума άμαρτία 
обикновено означава греха като наследствена болест и немощ на тялото и 
на душата, като падналото състояние на човешкото съществуване и човеш-
кия провал да достигне и осъществи предназначението си. И тъй като тези 
разлики в значението на думата „грях” не се вземат винаги под внимание от 
коментаторите и преводачите на светоотеческите текстове, това води чес-
то до погрешни морални и легалистични съждения. Според автора на книгата 
изходните предпоставки на гръцките отци по отношение на прародителския 
грях изключват идеята за универсална, наследена вина. Отците не наричат 
престъплението на Адам първороден или наследствен грях, от тяхното опит-
но познание отсъства такъв Бог, който налага личната вина за Адамовия 
грях върху всички човешки същества още от момента на тяхното зачатие. 
Те дори не могат да си представят съществуването на такъв Бог, твърди 
Романидис, който прави сериозен опит да освободи православното богословие 
от влиянието на схоластическите схеми в разбирането на библейския разказ 
за грехопадението и последствията от греха в човешкото битие. „Тази т.нар. 
революция, експлозия от богословски мнения по есхатологичните въпроси и 
въпросите, свързани с творението и грехопадението, от 60-те години насам 
води началото си именно от дисертацията на отец Йоан Романидис”, подчер-
та в заключение доц. Риболов.

Гост на православния форум във Варна тази година бе и Саратовският и Волски 
митрополит Лонгин (Корчагин), който представи духовно-просветната дейност 
в своята епархия (интервю с него може да прочетете в настоящия брой на 
сп. Християнство и култура). Той подчерта, че от края на 80-те и началото 
на 90-те години на миналия век Руската православна църква преживява период 
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на възраждане, че след 70-годишно гонение тя най-сетне има възможност да 
развива активно своя дейност – възстановяват се стари и се строят нови 
храмове, откриват се духовни училища, издават се книги, списания, вестници… 
„От друга страна, този период не беше лек за нас, тъй като в църквата влязоха 
голям брой хора, при това не само миряни, но и духовници, които не са възпита-
ни в християнските традиции. Повечето от тях донесоха в църквата много от 
своите болести и проблемите на днешния свят и се налага да ги учим на всич-
ко. Ето защо обръщаме голямо внимание на епархийските средства за масова 
информация.” Митрополит Лонгин представи лично издателската дейност на 
Саратовска епархия и сподели, че работата с младите хора е една от най-важ-
ните задачи на Руската православна църква.
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Саратовски и Волски митрополит Лонгин (Корча-
гин) е роден на 31 юли 1961 г. в гр. Сухуми, Абхазка 
АССР. През 1982 г. завършва Филологическия фа-
култет на Абхазкия държавен университет, а след 
отбиването на военната си служба през 1985 г. 
постъпва в Московската духовна семинария. През 
1986 г. е приет в братството на Троицко-Серги-
евата лавра и същата година приема монашеско 
пострижение с името Лонгин в чест на мъченика 
Лонгин Стотник. През август 1986 г. е ръкополо-
жен за йеродякон, а две години по-късно – за йеро-
монах. През 1988 г. завършва Московската духов-
на семинария и е приет в Московската духовна академия. Същата година е изпратен да 
получи висшето си богословско образование в Духовната академия „Св. Климент Охрид-
ски” в България, която малко по-късно става Богословски факултет към Софийския уни-
верситет. По време на следването си в София служи като външен нещатен свещеник в 
руския храм „Св. Николай”. След завършването на Богословския факултет на Софийския 
университет през 1992 г. се завръща в братството на Троицко-Сергиевата лавра и по-
ема послушание на помощник-иконом, а през декември същата година е назначен с Указ 
на Светейшия Московски патриарх и на цяла Русия Алексий II за настоятел на Подвори-
ето на Троицко-Сергиевата лавра в Москва. През май 1994 г. е възведен в сан игумен, 
през 1998 г. е удостоен с правото да носи палица, а през 1998 г. – с правото да носи 
Кръст с украшения. На 15 април 2000 г. е възведен в сан архимандрит. С решение на Све-
тия синод на Руската православна църква от 7 май 2003 г. е назначен за Саратовски и 
Волски епископ, а през октомври 2011 г. става митрополит на новосъздадената Сара-
товска митрополия.

ДНЕС	БОГ	Е	ОЩЕ	ПО-НЕНУЖЕН,	

ОТКОЛКОТО	ПРИ	КОМУНИЗМА

Със Саратовския и Волски митрополит Лонгин (Корчагин) 

разговаря Димитрина Чернева

Казахте, че от началото на 90-те, тоест вече близо 30 години, Руската пра-
вославна църква е в период на възраждане, тъй като след гоненията е нас-
тъпила свобода на изповеданието. Кои са основните предизвикателства, с 
които се сблъсква Руската църква през тези години на свобода? Спомням 
си, че в началото на 90-те попаднах на един текст на отец Александър Мен, 
който още преди падането на Берлинската стена пише с тревога: Един ден 
ще получим достъп до хората, но ще бъдем ли готови да свидетелстваме 
за Христос, най-трудното време за Църквата ще настъпи, когато всич-
ко ни разрешат, тогава ще изпитаме голям срам, тъй като няма да сме 
готови да свидетелстваме. Сещам се също за казаното от Майка Мария 
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(Скобцова), която далеч преди това предупреждава за изкушението, което 
ще дойде след комунизма, тъй като безчовечната съветска епоха създава 
безчовечни хора и тъкмо те в един момент ще влязат в Църквата, защото 
няма да има откъде другаде да се вземат нито миряни, нито свещеници. 

Да, това е проблем. Действително има такъв проблем и той е очевиден, но 
виждате ли, ние нямаме друг народ. В България също няма друг народ, както и в 
Русия. Именно този народ ние трябва да доведем при Бога, това е нашата ис-
торическа задача, това е, което Господ очаква от нас. Разбира се, това е много 
трудно, но бих казал, че не наследството на комунизма е проблем, та от него 
не е останало почти нищо. Знаете ли, когато започна разпадането на комуниз-
ма, бях млад йеромонах в Троицко-Сергиевата лавра. Естествено, това не стана 
изведнъж, но вече се виждаше ясно, че нещата се променят – откриваха се нови 
храмове, откриваха се манастири, сред хората, особено у младите, се усещаше 
подем, едно такова възторжено настроение. Имаше по това време в манасти-
ра един възрастен свещеник, архимандрит Лаврентий – добър духовник и много 
дълбок човек, той и сега е жив, слава Богу. Веднъж му казах: „Отец Лаврентий, 
вижте каква радост, отвориха Оптина пустиня!”, а той ме попита: „Защо се 
радваш толкова?”. Отвърнах му: „Но вижте, всичко се променя”, а той: „Поча-
кай – казва, – червеният змей отстъпва мястото си на двурогия змей, нали си 
чел Откровението на св. Йоан Богослов – червеният змей си отива, а на него-
вото място идва друг, още по-страшен”.

Така ли стана?

Да, за Църквата да, защото цялата окръжаваща ни действителност днес е 
враждебна на Църквата. Тя е враждебна на Църквата по своето дълбоко, бих 
казал, цивилизационно основание. Враждебна е, защото предлага на човека прив-
лекателен живот без Бога. Разбирате ли? И Бог става още по-ненужен, откол-
кото е бил при комунистите. Това е огромно изкушение и твърде малка част 
от съвременните хора могат да му устоят, твърде малка част. Затова, да, 
комунизмът, беше нещо страшно, той беше нещо лошо, но днес имаме нови 
предизвикателства.

Казахте, че наследството на комунизма е преодоляно, че от него почти 
нищо не е останало. Правилно ли ви разбрах?

Не, не, аз имах предвид, че това, което идва да го смени, е още по-жестоко по 
отношение на Църквата и въобще по отношение на религиозното съзнание. 
Това е сложен въпрос, той има твърде много оттенъци и ние с вас няма да го 
изчерпим сега.

Аз обаче бих искала да поговорим за наследството на комунизма. Мнозина 
анализатори твърдят, че съветският човек все още не е надживян, че в 
голяма степен проблемът се свежда до отношението към свободата. Смя-
тате ли, че това е така?
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Не мисля. Разбирате ли, нещата опират до друго. В Писмата на Душевадеца 
героят на Клайв Стейпълс Луис пише на своя племенник – нали помните тази 
книга, чели сте я – че един от най-големите успехи на дявола е да накара хората 
да се безпокоят не за онова, което действително представлява опасност за 
тях, а за нещо друго. Например, ако има пожар, той заставя хората да викат: 
„Помогнете, потъваме”. Ако има наводнение, ги кара да крещят: „Помощ, горим”. 
На мен ми се струва, че се случва нещо такова. Комунизмът, при всичките му 
отвратителни страни, е минало. Едно минало, което, разбира се, все още се 
опитва да държи някои хора и у нас, и у вас. Например за част от по-възрастни-
те комунизмът е нещо важно, той е съществена част от живота им и най-вече 
от тяхната младост, и те не искат... даже не комунизмът, а някакви щампи, тук 
не говорим дори за идеология или за някакви изми, а просто за ментални щам-
пи, присъщи на тези хора. Ще повторя още веднъж – на смяна дойде една още 
по-голяма опасност както за Църквата, така и за нашата цивилизация. Аз не 
съм възторжен поклонник на съвременността. Защо? Да, ние всички се радвахме 
на падането на комунизма, абсолютно всички, но много бързо се случиха други 
неща, дойде друго време и сега трябва да помислим как да живеем с всичко това. 

Тоест трябва да помислим как да живеем с новото и съвременните предиз-
викателства – възможно ли е отговорът на този въпрос да се свежда 
само и единствено до традицията? Спомням си казаното от отец Георгий 
Флоровски, че всяко поколение трябва да преценява християнската истина 
отново и отново, в непрекъсната връзка с миналото, но и в тясна връзка 
с променящото се настояще. Не е достатъчно да научим наизуст няколко 
готови отговора или набор от правила, не е достатъчно просто да следва-
ме традицията. Съгласен ли сте с това?

Доколкото разбирам, вие принадлежите към кръга на онези хора, които са вдъхно-
вени от т.нар. православно аджорнаменто1. Така ли е? 

Кое ви кара да мислите така? 

Мога да разбера това, съдейки просто по имената, които назовахте. Знаете ли, 
у нас също има такива хора, у нас също има такива хора... 

Имате предвид името на отец Георгий Флоровски?

Да, а също на отец Мен и Мария Скобцова. Но ние сега, за съжаление...

Не са ли обичани и уважавани тези хора в днешна Русия? 

1  Аджорнаменто (итал. aggiornamento – обновяване) – терминът е свързан с Втория ватикански събор 
(1962–1965). Прокламираното от Събора „аджорнаменто” (осъвременяване, привеждане в съответствиe с 
днешния ден) има за цел обновяването на църковния живот, неговото доближаване до нуждите на вярващите. 
Най-напред това засяга традицията на богослужението – например отказа от латинския език като задължи-
телен при извършване на службите. Мащабът на осъществената промяна е така голям, че позволява да се 
говори за досъборен и следсъборен католицизъм. Б. а.
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Не, не, не, аз нямам предвид това дали са обичани, или не са обичани. За съжа-
ление православните също са разделени и всяка партия си има своите знамена. 
Ето, в частност тези имена са знамена. 

Разделени ли са православните в Русия в отношението си към имената, ко-
ито изредихте? 

Слава Богу, не. Преди десет години те имаха забележимо място и това личеше 
най-вече в дейността на някои московски свещеници, най-ярък сред които бе 
може би отец Георгий Кочетков от Филаретовското братство. Това бе особено 
бурно време. Сега обаче всичко затихна и се успокои. Но вижте, проблемът е 
там, че огромно количество хора, за съжаление, дори не знаят за съществува-
нето на традицията. Преди да се занимаваме с някакви дълбоки настройки на 
православното съзнание, нека доведем хората поне до църковните врати. А това 
е трудно. Особено днес това е изключително трудно по ред причини. Аз не при-
надлежа към хората, които са вдъхновени от тези, за които говорите вие сега. 
Има един знаменит цитат на Ленин... Всъщност ние всички принадлежим към 
онова поколение, което и в училище, и в университета бе заставяно да учи през 
цялото време цитати от Маркс, Енгелс, Ленин. Да, не знам дали при вас е било 
така, или не, навярно е било същото. Та става дума за едни много интересни 
думи на Ленин, казани за декабристите: „Тесен е кръгът на тези революционери, 
страшно далеч са те от народа”. Ето тези думи можем да приложим към много 
такива течения в самата Църква. Но днес тези хора са много малко, твърде те-
сен е вече кръгът на онези, които се вдъхновяват от мисълта за някакво твор-
ческо изменение на традицията, за което говорите вие. Основната маса хора 
се стараят, опитват се в крайна сметка просто да живеят по християнски, без 
да се замислят за много неща. Това е и хубаво, и лошо. Наистина, не е добре, че 
много хора не се интересуват от църковния живот в дълбочина, че се отнасят 
към Църквата потребителски.

Казвате, че повечето хора се опитват просто да живеят по християнски, 
но какво значи просто да се живее по християнски – да се палят свещи и да 
се правят поклони?

Не, да се живее по християнски означава да направиш Евангелието основа на своя 
живот. А потребителски... Имаше един такъв случай с покойния дядо Назарий от 
Кокалянския манастир. Веднъж при него дошла една жена и го помолила: „Отче, 
направи ми маслосвет за късмет”. Ето това е потребителско отношение. Хрис-
тиянството се свежда до маслосвет за късмет. Това е някаква класика.

А разпространено ли е днес в Русия това потребителско отношение към 
християнството?

То е разпространено навсякъде, в това число и у нас. И ние се опитваме да се 
борим с него, доколкото можем. Не бих казал, че винаги успяваме, но се стараем. 

Нека пристъпим към един от важните и деликатни въпроси – отношенията 
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между Църквата и държавата. За добро или лошо, тук, в България, тази 
връзка не е чак толкова тясна. Преди две години обаче гост на Седмицата 
на православната книга във Варна бе Лимасолският митрополит Атанасий, 
който говори с тревога за „сърдечните” църковно-държавни отношения в 
Кипър и Гърция. „Не бива да ставаме роби на властта, когато ни осигурява 
някакви блага”, каза той. В Русия като че ли това е особено видимо през 
последните десетилетия...

Не, не, не...

Не е ли така?

Не, вижте, днес има достатъчно много хора – това са бивши комунисти и някои 
крайни либерали, които отхвърлят Църквата, те я ненавиждат и тази ненавист 
ги обединява. В нашия град например в момента се изпълнява програма, която 
включва построяването на двадесет нови храма. В града има един богат и 
състоятелен човек, който прави всичко това. Двадесет храма, това е много, 
да. Ето, за две години построихме 11 храма и останаха още девет, така че до 
края на тази година трябва да открием още девет храма. Това предизвиква не-
навистта на тези хора и те крещят – пилеят се пари за храмове, защо е нужно 
това... Те са уверени, че държавата строи тези храмове, а всъщност държавата 
няма никакво отношение. Но държавата не пречи, държавата е доброжелател-
на към Църквата, не я гони, но хората, които смятат, че Църквата трябва да 
бъде гонена, са убедени, че държавата помага директно. Държавата не ни пречи, 
може дори в нещо да помогне, но много ограничено. Така че при нас не е като в 
Гърция и Кипър, но не е и като при вас. Може би нещо по средата.

Тогава как да си обясним един филм като „Левиатан”2, разкриващ доста 
тясна връзка между Църква и държава, някаква „постотталитарна версия 
на цезаропапизма” по думите на някои анализатори. Този филм предизвика 
голям смут в Русия. Защо? 

А вие знаете ли, че този филм е построен върху американската действител-
ност. Знаете ли, че тази история се е случила всъщност в Америка? Знаете ли 
това?

Не.

Прочетете. Много е интересно. 

Тоест казвате, че това не е истината за състоянието на Руската църква 
днес?

2  „Левиатан” (2014 г.) е един от най-известните и награждавани филми на руския режисьор Андрей Звягин-
цев. „Един обикновен човек от малък град на горния ръб на Русия е смачкан между ноктите на църквата и 
държавата, които искат да вземат парчето земя под краката му”, гласи кратката анотация за филма, който 
предизвика немалко атаки в Русия и бе определен като „обида за Руската православна църква” и „набор от 
русофобски стереотипи”. Б. а.
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Разбира се, че не. Това е памфлет, така бих казал. Памфлет, който се състои 
от една дузина щампи, които отдавна се внедряват в съзнанието. Убеден съм в 
това. Може да прочетете в руския интернет, там доста подробно се разказва 
за тази история, която се е случила всъщност в Америка. Става дума за амери-
кански сюжет, който е пренесен в руската действителност. Много интересно, 
нали? 

Споменахте, че след падането на комунизма в Църквата са влезли много 
хора...

Аритметически те не са много, но са много в сравнение с това, което беше по 
време на комунизма. 

Добре, а тези 20 нови храма не са ли твърде много? Има ли толкова вярва-
щи и въцърковени хора във вашия град? 

Практиката показва, че трябва да има храмове. Да, храмове трябва да се стро-
ят. Всички християнски управници са строили храмове. В историята на Църква-
та никога не се е случвало хората да се съберат сами и да си кажат: „Нужен 
ни е храм, нека построим такъв. Ние сме езичници, но от утре ще станем хрис-
тияни, така че трябва да си построим храм”. Не е имало такова нещо. Нужна 
е проповед. По това няма две мнения. Навсякъде, където има храм и нормален, 
добър свещеник, в течение на две-три години се събира и християнска общност, 
особено в града. Такава е сега ситуацията у нас, в Русия. В храмовете, които 
открихме, вече има общности. Засега те не са големи – по 50–60–100 човека, но 
тези хора ги нямаше вчера в църквата. Това е уникална особеност на нашето 
време, възможно е след 15–20 години тя да изчезне. Може ли днес да се каже, 
че Русия е православна страна или че България е православна страна? Ние вече 
не сме православни страни в истинския смисъл думата. Но ако човек започне да 
се замисля над вечните въпроси, той най-вероятно ще дойде в Православната 
църква, просто защото знае за нея, знае, че тя съществува. И ако близо до него 
има църква, ако той я вижда и минава покрай нея всеки ден, ако тя е там и не 
се налага той да ходи в другия край на града или в друг град, то вероятността 
да влезе в храма се увеличава многократно. Когато дойдох в този град, в него 
имаше 12 храма, после станаха 40, а сега с тези още 20 ще станат 60. Тоест 
освен тези двадесет, които строим сега и за които ви говорих, през последните 
15 години са построени близо 30 храма. Преди революцията в града е имало 50 
църкви, днес вече сме надхвърлили това число. Но ако тогава в града са живели 
около 150–160 хиляди души, днес те са вече близо 850 хиляди.

Голяма част от хората в България са кръстени в Православната църква, 
но статистическите данни показват, че едва 4% от тях са въцърковени и 
участват редовно в богослужението. Какъв е този процент в Русия?

У нас този процент расте. Когато дойдох в Саратов, заставих свещениците 
да броят хората, които идват на църква. За тези 14 години вдигнахме този 
процент от 0,003 % до 2,5 %. Това е много добър ръст. Много добър. В начало-
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то в цялата област имаше едва 32 храма, 32 действащи храма за 2,5 милиона 
души. Сега те са около 400. Това е много добър ръст, но до революцията са 
били хиляда. През 1938 г. затварят всички храмове, всички до един. Не бива да се 
забравя, че в Русия ситуацията е много по-тежка. Нека се върнем към вашите 
комунисти, които вие толкова обичате. Ние сме живели в комунизма по-дълго от 
всички. Нещо повече, преживели сме най-страшните времена на комунизма, кога-
то режимът обявява истинска война на руския народ, на традиционния начин на 
живот, когато унищожава християнството, учените, военните, интелигенция-
та, всички... Да, в края на 20-те години, десетилетието от 1928 г. до 1941 г., е 
нещо страшно, сега дори не можем да си представим какво е било. За съжаление 
не е имало втори Солженицин, който да напише за колхозното движение, както 
е написал за ГУЛАГ. Не е имало такъв човек, а това е било не по-малко страшно 
от ГУЛАГ. И ние сме преживели всичко това. При вас комунизмът идва по-късно. 
И при вас, и в Западна Украйна. Защо в Западна Украйна хората са по-религиозни, 
отколкото в останалата част на Съветския съюз? При вас комунизмът идва 
едва след Втората световна война и е вече донякъде променен. Променили са 
се някои норми в Москва, отношението към Църквата е различно, в армията се 
връщат пагоните, да, връщат ги някак тихичко, но ги връщат. Започва преход 
от интернационала към националната държава, започва домостроителство. Но 
все пак основното е, че ни се е искало да се покажем пред Европа, да покажем, че 
не сме чак такива варвари, че сме прилични. Затова и при вас не са взривявани 
храмове, да, убити са някои духовници, но не са разстрелвали открито хиляди... 
Така че и като продължителност, и като характер комунизмът при вас е в ня-
какъв light вариант. Разбира се, че е било лошо, не казвам друго, би било смешно 
да си мерим трагедиите, моята трагедия е по-трагична от твоята, но у вас 
все пак... вие сте европейска страна и сте били избавени по милост Божия от 
най-страшните ексцеси на комунизма.

Русия също е европейска страна или не? Днес като че ли има една тенден-
ция... 

Не, не, не се хващайте за моите думи...

Има тенденция да се търси някаква евразийска идентичност и специфика.

Не мисля, това е само в някои тесни кръгове, но не е широко разпространено.

Казахте, че е нужна проповед. У нас често се говори за това, че църковната 
проповед не стига до съвременния човек, до младите хора...

Когато казвам проповед, имам предвид по-широкия смисъл на думата, а не сказ-
ката от амвона за днешния празник. Проповед се явява всичко и преди всичко 
животът – животът на свещеника, животът на християнина. Та нали всички сме 
призвани да проповядваме Христос. Тази проповед се заключава преди всичко в 
човешкия живот, ако човек изпълнява заповедите Христови, ако се старае да жи-
вее по Евангелието, това е проповед за неговите близки, за неговото семейст-
во, за неговите съседи и приятели. Ако пък той добави към това и някоя сло-
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весна проповед, ако започне да разказва за Бога, за вярата, за Църквата, това 
би било забележително. Проповеди са също добре и правилно организираните 
богослужения, когато хората не просто стоят в храма, четат нещо там, някой 
влязъл, друг излязъл, първо включили светлината, после я изключили, а когато 
действително разбират и участват в богослужението, когато разбират смисъ-
ла на това, което се чете и пее. Това също е проповед, при това най-важната 
проповед в Църквата през всички векове. Тази проповед се е чувала дори във 
времето на турското робство, когато не е имало нито училища, нито семинари, 
нищо не е имало освен богослужение и в това богослужение се е заключавала 
проповедта на Църквата. 

Вижте, ние, вярващите, сме малко наивни хора, мислехме, че щом рухне комуни-
змът, всички ще дойдат направо в Църквата. Е, практиката показа, че това не 
се случи. Нито у нас, нито у вас стана така, това не е било никъде и по-скоро 
няма да бъде. Само в началото имаше някакъв прилив, но стана ясно, че хората 
гледат на Църквата просто като на някаква алтернатива. Те не виждаха други 
алтернативи на живота, който имахме преди това, затова се втурнаха към 
Църквата, но не търсеха Христос, а някаква алтернатива на политическото 
устройство. Църквата не може да бъде алтернатива на политическото или со-
циално устройство, тя не може да бъде такава алтернатива.

Накрая искам да ви попитам за проведения през 2016 г. Всеправославен съ-
бор, за отсъствието на Руската, както и на Българската православна църк-
ва, чиито мотиви за отказа останаха някак неясни и дадоха повод за подо-
зрение, че е оказан руски натиск. У нас все пак имаше дискусия и решението 
на Светия синод на БПЦ бе остро критикувано от български богослови и 
видни църковници. Имаше ли такава дискусия в средите на РПЦ? 

Да, имаше дискусия и тя бе достатъчно широка и повсеместна, особено в ин-
тернет. Ако погледнете руския интернет, ще видите това. Дискусия имаше и 
решението за неучастие бе прието по ред причини. Що се отнася до съборния 
процес, той и днес върви в Руската църква, дори може би повече откъдето и 
да било. Имам предвид работата на Междусъборното присъствие и на Висшия 
църковен съвет, който се събира регулярно. Говоря по-конкретно за обсъждането 
на проектодокументите, които приемат тези институции. Днес у нас тези до-
кументи се обсъждат във всяка енория и всяка епархия и там, където това не 
се прави формално, е изключително интересно. 

Имате предвид документите, които бяха обсъдени на остров Крит?

Не, наши документи. У нас сега се приемат много документи, които са изклю-
чително интересни и нужни. Например за причастяването, за монашеството... 
Това са действително съществени неща, които предизвикват дискусии и пома-
гат на доста широк кръг хора да се запознаят с важни страни на църковния 
живот, нещо, което дори не сме подозирали преди време. Това е много важно.

Ще ви върна към Всеправославния събор – според един руски църковен пуб-
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лицист има две диаметрално противоположни разбирания за съборността, 
едното възприема Събора като резултат, а другото – като процес. И проб-
лемът на Руската църква е, че разбира Събора като резултат, което напом-
ня за отношението към конгресите на комунистическата партия, докато 
гръцкият свят го възприема като процес.

Кой е този публицист?

Сергей Чапнин.

Е, това е неговото мнение. Няма да споря с него.

Тоест не сте съгласен с твърдението, че в Русия не се разбира разликата 
между съборен процес и съборен резултат?

Не, това е някакво полемическо заостряне. Какво значи, че не се разбира раз-
ликата? Разбира се, че до това решение се стигна по много причини. Очевидно 
е, че истинската причина не е в това, че не желаем да спорим, а във факта, че 
ситуацията беше безнадеждна, тъй като от страна на Вселенския патриарх бе 
заявено, че няма да бъдат приети никакви поправки. Помните ли това? Когато 
се появи отпор от страна на Грузинската, Руската, Румънската, ако не се лъжа, 
и Българската църква, беше казано: „Не, няма да има никакви поправки, тексто-
вете са приети, елате, ще поседим, ще си поговорим, ще гласуваме и ще издадем 
тези текстове”. Но това също не е събор. Мисля, че тук повечето претенции 
трябва да бъдат насочени към организаторите на Събора.

Ние обаче останахме с впечатлението, че истинските причини – може би 
ще ме оборите – за отказа са други, че става дума по-скоро за съревнова-
ние, за стремеж към върховенство в православния свят.

Не, това е някаква конспирология, в която не бих участвал. Не обичам да участ-
вам в такива неща. Така може да се говори в кухнята, но това не би бил сери-
озен разговор.
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От началото на 2016 г. Св. синод на БПЦ за-
почна да събира свидетелства за живота и 
дейността на Неврокопския митрополит Бо-
рис (1888–1948) с цел бъдещата му канониза-
ция. Така по Божи промисъл  митрополит Борис 
може да се окаже първият български новомъ-
ченик от времето на комунизма.1 Факт, който 
изисква още по-внимателно и обстойно про-
учване на неговия жизнен път, на пастирско-
то му и духовно служение. Още повече че в 
личността му, както свидетелства и патри-
арх Кирил, се съчетават няколко големи даро-
вания: дядо Борис е истински старец, който 
винаги помага на младите клирици, но едно-
временно с това е и високоерудиран богослов 
с много сериозна езикова подготовка (свобод-
но говори френски и немски, владее руски и ун-
гарски). Ала най-малко се знае за дейността 
му като книжовник. През 1934 г. духовникът 
издава стихосбирката Полети под псевдонима 
Ивайло Орлин, има свидетелства, че е автор 

и на акатист и песнопение за св. Иван Рилски, а по страниците на печата са разпръс-
нати множество негови статии, които, за съжаление, и до ден днешен не са събрани.  
Ето защо решихме да предложим на вниманието ви две от тях. Първата е публикува-
на през 1926 г. в Църковен вестник, тоест по времето, когато бъдещият митрополит 
е само архимандрит и ръководи Културно-просветния отдел на Св. синод (1924–1926). В 
тази статия той прави опит за християнски прочит на делото и личността на Хрис-
то Ботев, опитвайки се да покаже как този, по неговите думи, „велик български поет”, 
пламенен борец за социална правда и справедливост, не може и не трябва да свеждан до 
„комунист, атеист, анархист и пр.”. Според него Ботев порицава остро някои фалшиви 
представи за религията и отделни нейни представители, докато цялото му творчест-
во е въплъщение на най-великата християнска добродетел – любовта, а „който има тази 
любов, стои близо до Бога, защото Бог е любов. Който пребъдва в любовта, пребъдва 
в него (1 Иоан. 4:16)”. Във втората си статия, посветена на Банско като средище на 
верско-националния дух, публикувана във възпоминателния брой на в. Отец Паисий през 
1938 г., митрополит Борис размишлява над това как е било възможно във времена на 
мъки, неволи и гнет да се създаде такъв величествен паметник като църквата „Св. Тро-
ица” в Банско, за чиято поява повече от три години са работили над триста отбрани 
първомайстори от Дебърско. И най-вече – каква е силата на вярата за оцеляването на 
народа ни. И двете статии на приснопаметния митрополит Борис са образци на хрис-
тиянската публицистика.

1  По-подробно за личността и делото на Невропоски митрополит Борис може да прочетете в брой 115 от 
2016 г. на сп. Християнство и култура. Там са публикувани статията на Венцислав Каравълчев „Митрополит Бо-
рис Неврокопски – пастирът и изповедникът", както и спомените на Кирил, Патриарх български, и на писателя 
Христо Огнянов за Неврокопски митрополит Борис. 

Неврокопски митрополит Борис  
(Архив на Комисията по досиетата)
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Архимандрит	Борис

ХРИСТО	БОТЙОВ	–	1876–1926

Никога друг път Христо Ботйов не ни е бил тъй потребен, както той е в сегаш-
но време. Сега той ни е много по-нужен, отколкото преди половин век, когато 
той живя и умря за своя род и родина. Но никога друг път ние не сме били тъй 
далеч от него, както сме сега! И тъкмо затуй, защото стоим далеч от него, ние 
имаме най-голяма нужда от него. Петдесетгодишнината от неговата смърт 
трябва да ни доближи до него. Тя трябва да бъде начало на нов обрат у нас и 
на нов поврат към него. Всеки изминат ден, с който ние се отдалечаваме от 
него по време, трябва да ни доближи до него по дух. Христо Ботйов е толкова 
велик по дух, че може само да вървим и се доближаваме до не го, без обаче да го 
стигнем никога. 

Петдесетгодишнината от смъртта на Христо Ботйов трябва да бъде начало 
и за едно истинско разбиране на не говата личност и органическо сродяване с 
неговия дух. И Христо Ботйов споделя съдбата на великите личности, ко ито 
остават най-често неразбрани. Обикновеният човек трудно може да разбере 
необикновеното, възвишеното. Вместо да се стреми да се издигне и той на 
оная висота, на която стои необикновената, възвишената личност, обикнове-
ният човек гледа да смъкне тая личност там долу, гдето той стои. Вместо да 
проясни своя ум и разшири своя кръгозор в светлите простори на великия дух, 
обикновеният човек гледа да забули тоя дух с мрака на своето невежество и да 
го стисне в тесните рамки на своята ограниченост. Вместо чрез хармония и 
цялост на завършената личност да постигне своята цялост, обикновеният чо-
век гледа да раздроби тая личност и да задържи само отделни отломки от нея.

За Христо Ботйов се пише и говори у нас толкова много, както за никого други-
го. Но при все това той е толкова малко разбран, както никой друг велик бълга-
рин. Понеже още не сме се издигнали дотам, че да можем да разберем неговото 
величие, ние гледаме да го принизим – да го смъкнем от неговата висота и да 
го повлечем долу при нас, да ограничим в тесните рамки на обикновени норми 
и да го раздробим на части. Това насилие над великата личност на Ботева ние 
вършим и съзнателно, и несъзнателно. Съзнателно – когато искаме с неговото 
величие да прикрием своята дребнавост, и несъзнателно – когато наистина не 
сме способни да постигнем това величие. Нашите разбирания за Христо Ботйов 
са били всякога едностранчиви, ограничени, противоречиви и повърхностни. До 
сега не е направен опит да бъде той разкрит и разбран като цялостна и за-
вършена личност, каквато е той преди всичко и над всичко. Посочвани са били 
само отделни страни от тая изключителна личност, без да се проникне в ней-
ните съкровени глъбини и да се стигне до нейния велик дух. Проличават също 
тенденции да се отрекат преднамерено известни качества на тая личност и да 
 се припишат други, с които тя няма нищо общо. Правят се открито упорити 
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усилия да се измени до неузнаваемост величавият, пленителен образ на Ботева. 
За Ботева се говорят и поддържат неща, които не само го принизяват, но и го 
отричат напълно. 

За едни той е велик поет, за други голям родолюбец, за трети пламенен борец 
за социална правда, за четвърти той е комунист, анархист, атеист и пр. На-
истина Хр. Ботйов написа най-хубавите стихове на български език и създаде 
поезия с пленителна красота – но той не е само велик поет. Той обичаше с 
безгранична пламенна любов своя народ и своето отечество – но той не е само 
голям родолюбец. Той се възмущаваше от неправдите в живота и копнееше за 
общочовешка правда и любов — но той не е само социален деец и борец. Христо 
Ботйов биде понесен известно време от ония социални течения в Русия, които 
през 60-те години проникнаха в тая страна от Западна Европа. В Русия той се 
запозна с идеите на Сен-Симон, Фурие, Карл Маркс, Бакунин и Чернишевски. В 
живо и печатно слово той оперираше понякога с понятията и терминологията 
на социализма и комунизма. Но той се допираше до тях само на повърхнината. 
По дух и преживявания той няма почти нищо общо с корифеите на социализма и 
комунизма и стои съвършено далеч от тези доктрини. Той порица остро някои 
фалшиви прояви в религията и нейните представители – обаче той не само че 
не е атеист, но проникнат всецяло от дълбока вяра, той разчистваше пътя към 
истинската религия. 

Христо Ботйов е необикновена, изключителна личност. Той не попада в никоя от 
познатите нам категории, в които ние тъй охотно искаме да го притиснем. Той 
излиза вън от нормата на обикновеното и затова всеки опит да го ограничим 
в обикновени рамки ще бъде едно насилие и едно престъпление. Във всичко той 
върви по свой път. Той няма никакви учители и образци за себе си нито като 
поет, нито като родолюбец, нито като общественик, нито като революционер, 
нито като херой. Той не е научил от никого нищо. Нито даскал Ботйо в Кало-
фер, нито Чернишевски в Русия са могли да му дадат нещо, защото той е имал 
безконечно повече от тях – имал е дарби и съкровища, за които те не могли и 
да мислят. Той е от ония личности, които могат само да учат, но не и да се 
учат, да водят, но не и да бъдат водени, да дават, но не и да получават, които 
могат само да пръскат безвъзмездно съкровищата на своята богата душа. Той 
не признава никакви учения и теории, не се привързва към ни какви сдружения и 
партии, не върви по никакви течения и насоки, не се придържа о никакви внушени 
идеи и принципи. От себе си, от своя дух той изважда всичко, което му е пот-
ребно за неговия живот и: дейност. В себе си той намира и бла городството, и 
силата, и порива, и полета, и прозре нието, и идеала. Неговият вътрешен мир е 
богат, разнообразен, необозрим, очарователен. Процесите в неговия вътрешен 
живот се извършват по особен начин. У него и чувството, и мисълта, и поривът, 
и волята са особени. Неговото развитие се завършва необикновено бърже. На 
18 години, на една възраст, когато другите едва почват да зреят, той е напъл-
но завършен във всяко отношение.; той е съвършен поет, изкусен публицист, 
възторжен идеалист, пламенен родолюбец, самоотвержен общественик, неус-
трашим херой. Силният и величав дух се бе отразил в една красива и величава 
външност: висока и стройна снага, издигната и горда глава, правилно и могъщо 
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чело, големи орлови очи, остър и проницателен поглед, изразни и сигурни движе-
ния, мъжествена и смела походка! Тъй както беше създаден, Христо Ботйов не 
можеше да живее и умре като обикновен човек. Той беше предопределен за нещо 
велико. За него не може да се каже, че времето и условията го направиха велик 
поет, родолюбец, деец и херой. Той беше всичко това, въпреки условията. Той 
щеше да бъде такъв и при съвсем други условия.

Христо Ботйов е във висша степен непосред-
ствена, импулсивна и творческа натура, из-
тъкана от чисти елементи, проникната от 
благородни сили и надарена с необикновени 
способности. Всичко в нея е чисто, ясно, 
светло и възвишено. В нея няма никаква сян-
ка, никакво петно. Основният елемент, ос-
новната стихия на тази рядка натура е лю-
бовта. Ботйов иска неговите братя „силно 
да любят и мразят” („На прощаване”). Сам 
той е любил и мразил толкова силно, както 
никой друг не е могъл да люби и мрази. Него-
вата любов и омраза са безпределни. У него 
обаче омразата не съществува самостойно, 
отделно от любовта. Тя е само една страна 
на любовта, която прониква цялото негово 
същество. И любовта у Христо Ботйов не 
е обикновено чувство: у него тя е космич-
на сила, която блика неудържимо от него и 
го свързва неразривно с нейните обекти – 
свързва го с близки и далечни, със семейс-
твото, с народа, с родината, с човечеството, с Бога. Неговата любов не знае 
граници. Тя иска да обхване вселената и да стигне Бога. Тя иска да проникне в 
безконечността и да се слее с вечността. Но тая любов не знае също никакви 
скокове. Тя не прескача никого. Тя върви по естествен път: от по-близкото към 
по-далечното, от най-близкото до най-далечното. Друг път за любовта няма. 
У Ботйова любовта блика непрестанно и шурти като непрекъснат поток. Тя 
е като лъч, който грее за всички и стига до последните предели. По своя път 
тя не пренебрегва нищо, което е достойно за любов. Когато тя, възторжена 
и пламенна, се простре върху рода и родината, тя не изстива за семейство-
то. Когато тя, благородна и светла, обхване човечеството, тя не изгасва за 
отечеството. Когато тя, неземна и възвишена, стига до Бога, тя не забравя 
земята и човека. Когато любовта понася Ботйова със стихийна сила към род-
ните балкани, за да умре той там за родината, тя не умира за семейството. 
Напротив, в оня момент тя блика с още по-голяма сила към близките и става 
още по-пленителна в своята трагична красота. В своя близък Хр. Ботйов обича 
цялото човечество и в образа на човечеството той вижда своя близък. Той оби-
ча с общочовешка любов своя народ и своята родина, но и неговата любов само 
чрез рода и родината става общочовешка. Любовта към родината се превръща 
у него в култ – единственият, най-великият култ, който той създаде за себе 
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си, за своите съвремен ници и за бъдещите поколения. В тоя култ се събират 
неговите най-дълбоки чувства и преживя вания, и неговите най-възвишени мечти 
и стремежи. Никога любовта към родината не е добивала по-непосредствен, 
по-пълен, по-съвършен и по-пленителен израз от израза, която тя доби в лич-
ността, живота и делото на Хр. Ботйов. Тая любов е дълбоко лична, но не егоис-
тична. Тя е пламенно патриотична, но не шовинистична. Тя има универсален ха-
рактер. Трите основни елементи в нея: личният, националният и общочовешкият 
са неделими и неразграничими. Тая любов е безгра нична и напълно себеотречена. 
Затова тя е боже ствена.

В своя живот Хр. Ботйов въплъти най-великата християнска добродетел и раз-
кри най-великата сила на човешкия дух: любовта, оная любов, която ни кара да 
се жертваме за другите. Не съществува по-голяма любов от любовта, която 
имаме, когато полагаме живота си за своите близки. А нашите близки са всич-
ки хора. Който има тази любов, стои близо до Бога, защото Бог е любов. Който 
пребъдва в любовта, пребъдва в него (1 Иоан. 4:16). Това е същината на истинс-
ката, съвършена религия. Това е същината на християнството, което е един-
ствената съвършена религия, което изисква да обичаме Бог с всичкото си сърце, 
с всичката си души и с всичкия си разум, и своя ближен като сам себе си (Мат. 
22:37, 39). Няма нищо по-възвишено от тази религия, която имаше и Христо 
Ботйов. Той беше дълбоко религиозна натура в широкия смисъл на думата. Той 
имаше най-съвършената религия – религията на възвишената любов, християн-
ската религия. Тази религия беше най-скъпото нещо за него. Тя беше душата на 
неговата душа. Без нея той не можеше да живее. За това той беше безпоща-
ден към всеки, който оскверняваше тази светиня. Когато той нападаше някои 
фалшиви религиозни прояви, той нападаше не религията, а безрелигиозността. 
Той бичуваше безпощадно лъжливата, лицемерна религиозност, защото обичаше 
истинската религия, която той искаше да вижда винаги чиста, неопетнена. А 
той виждаше как едно чуждо духовенство цели векове притиска и смучи него-
вия народ и се гаври с религията, и затова той насочи своите отровни стрели 
против него. Той не пощади и ония свои сънародници, у които забелязваше ре-
лигиозното лицемерие. Обаче тези негови изобличения не само че не могат да 
се считат за проява на безрелигиозност, но напротив: те издават една чутка 
съвест, благородно възмущение и дълбоко религиозното чувство. Изобличението 
не е отричане, отхвърляне, разрушение. Напротив: по своята крайна цел то е 
разкритие, утвърждаване и тържество на доброто. Чистите, възвишени души 
изобличават безчестието, лъжата, порока, безправието, злобата – за да възтър-
жествува честта, истината, светостта, правдата, любовта. Никой друг не е 
изобличил тъй безпощадно лицемерието, фалша и жестокосърдечието във всички 
области на живота, така също и в областта на религията, както това направи 
Иисус Христос. Неговата изобличителна реч против книжниците и фарисеите, 
неговите страшни думи: „Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери!” – повторени 
многократно от Него, ще жигосват навеки всяка нечиста съвест, фалшива и 
престъпна съвест! И най-голямото безумие обаче не може да каже за Христа, 
че Той, Който е Бог и човек, е бил без религия, без Бог. Напротив: и най-голя-
мото скудоумие ще потвърди, че Той създаде най-възвишената, единствената 
истинска религия – религията на любовта, религията на истинския Бог. Затова 
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съвършено погрешно е от някои писмени произведения на Ботйова да се правят 
заключения, че той имал атеистични възгледи. Най-много се злоупотребява с не-
говото стихотворение „Моята молитва”. Ето що казва обаче за тази Ботйова 
молитва, проф. М. Арнаудов:

„Тази молитва изтича от препълнено сърце. Тя е чиста, искрена, дълбоко прежи-
вяна. Тя утвърждава Бог – богът на истинският християнин, а не на лицемера. 
Вдъхновен от „любов жива за свобода”, издигнал до кумир на душата си поро-
беният малък брат, Ботйов може да признава само Бога, защитник на хвърле-
ните в неволя, а не оня, когото славят лъжци, тирани, ипокрити и врагове на 
народа; да признава само Бога на Иисуса, евангелският Бог на състраданието 
и милостта, – едновременно, обаче и Иехова на Стария завет, който жестоко 
наказва неправдата и престъплението – като отхвърля сънището, измислено от 
суеверните, което служи за утеха на нечисти съвести. Ботйов има религия, има 
Бог, и неговата „Молитва” е поетическото верую на бореца за тържеството 
на правдата. Да се търси атеизъм в този рядък документ на българското худо-
жествено слово, значи да се отрича съкровената същност на Ботевия мироглед 
и на Ботевата етика. Четете внимателно тази гореща, страстна молитва с 
нейния епитаф, „Благословен Бог наш”, и вие ще се убедите колко тясно свързва 
Ботев мисълта за отечеството с мисълта за вечното начало на съвестта и на 
истинския нравствен живот. Национално и общочовешко, земно и небесно, лично 
и социално щастие са за Ботева неделими – и тяхното примирение е за него 
възможно само върху почвата на една вяра, която стои в хармония с разума и 
любовта към близкия. Нека си припомним само последното му писмо (до Венета), 
гдето той с упование говори: „Бог ще ме запази”, за да почувстваме още веднъж 
как тая изкупителна жертва на един върховен дълг към племето си не се чужди 
от мисълта за Бог в най-решителния момент от живота си”.

До такива единствено верни заключения ще дойде всеки, който изучава сери-
озно и добросъвестно личността и делото на Хр. Ботйов. Тая личност е тъй 
сложна и възвишена и туй дело тъй благородно и велико, че те изискват всецяла 
преданост и дълбоко проникновение, за да могат да бъдат разбрани. Силата на 
Ботевата личност се крие в нейната безпределна любов към всичко хубаво и 
възвишено – към доброто, истината, правдата, чистота, светостта, към Бог – 
и в нейното безгранично отвращение от всичко пошло и долно – от злото, лъ-
жата, безправието, порока. Тази двуединна сила, образувана от възвишена любов 
и благородно отвращение, благородна омраза, действа у Ботйова стихийно. Тя 
разби също и обикновените, ограничените форми, в които се отлива животът 
на обикновения човек, и подири други форми, които биха могли да я поберат. И 
най-съвършената форма на живот Ботйов намери в смъртта. Когато той в 
упоение зове: „На смърт, братко, на смърт да вървим!” – той не говори думи, 
не произнася фрази, а лети победоносно към смъртта! И няма нищо по-велико и 
по-пленително от живота на Ботйова, който е всеотдайна любов, непрестанна 
жертва и всетрайна смърт, и от неговата непрестайна жертва и всетрайна 
смърт, и от неговата изкупителна смърт, която е висш живот. Ботйов преодо-
ля смъртта не в преносен, а в действителен, реален смисъл на думата. Той я 
преодоля в живота си и я победи окончателно, когато той умря и се сля с веч-
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ността. Смъртта няма над него никаква власт: той ще живее вечно!

Особеностите на Бойовата изключителна природа се отразиха и в неговото 
поетическо творчество. Той твори непосредствено, импулсивно, стихийно. Него-
вата поезия не е обикновена поезия: тя е победна сила. Тя побеждава, подчинява, 
завладява, увлича, отнася. Тя действа непреодолимо. Кой би могъл да противос-
тои на неща като напр.: „Хайдути”,, „На прощаване”, „До моето първо либе”, 
„Хаджи Димитър” и др.? Поезията на Хр. Ботйов е живот, съвършен живот. 
Неговите стихотворения и песни, единствени в нашата поезия, са писан живот 
и неговият живот написана песен. И най-хубавата неписана поема и неизпята 
песен е неговият живот и неговата смърт!

Христо Ботйов е за нас откровение и надежда. В него е събрано в най-голяма 
пълнота и разкрито в най-голямо съвършенство всичко най-хубаво, с което Бог 
е надарил нашето племе. В него живее, прояснен и увековечен, духът на рода и 
родна земя. Възприемането на тоя дух трябва да бъде за всички нас висш дълг 
и висша цел.

Източник: Църковен вестник,  
5 юни 1926 г., година 27, бр. 24, с. 249-252
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Неврокопски	митрополит	Борис

БАНСКО	–	СРЕДИЩЕ	НА	ВЕРСКО-

НАЦИОНАЛЕН	ДУХ	

Китното градче Банско и неговият величествен храм са прикътани в гънките 
на най-хубавата и най-пленителната планина на българската земя: те лежат в 
подножието на величавата Пирин планина, която ги е приютила в своите обятия 
като достойни рожби на един непобедим творчески дух. Живият дух на вярата 
и народността, на рода и Родината, подхранван и от тая приказна планина в 
поколенията през цели векове, е вдъхновявал и ръководил нашите деди и прадеди 
при създаването на това чисто българско селище. 

Когато преди векове чужд жесток завоевател е започнал с огън и меч да опус-
тошава и хубавата Разложка котловина, разстлана между величествената Пи-
рин, прелестната Рила и китните Родопи, нашите деди и прадеди там са по-
търсили прибежище и закрила в тези прабългарски планини. Тогава бежанци и 
първи поселници са турили началото на сегашния град Банско. Под закрилата на 
непристъпната Пирин нашите прадеди създадоха там едно от най-хубавите и 
най-важните български селища – едно селище, където в миналото е живял буден 
национално-верският дух на нашия народ и откъдето са излезли достойни сино-
ве на българския род и предани служители на българската родина. 

Не след много време първите заселници са създали първата светиня в Банско: 
проникнати от несъкрушима вяра и непобедим дух, те са изгради ли под меча на 
жестокия враг и угнетител първата църква „Успение Пресв. Богородица”. Тая 
старинна църква, ста ра няколко века, не се знае точно кога е завършена. Тя не 
обръща внимание със своята скромна и потъмняла външност. Обаче тя пази в 
продължение на няколко века една рядка художествена и национална ценност: 
нейният може би единствен иконостас е чудно тво рение на българското църков-
но-резбарско изкуство!

Но тая малка невзрачна църква не е могла да задоволи нито религиозните потре-
би, нито верския полет, нито на ционалното честолюбие на будните българи от 
Банско. У тях е загоряло пламенно желание за по-голяма верска чест и по-твърда 
национална гордост. Техният велик съгражданин и съотечественик – легендарни-
ят и безсмъртен атонски монах Паисий, родоначалникът и създателят, пророкът 
и апостолът на Българското възраждане, възкреси и в техните сърца и души със 
своята чудодейна история великото минало на българския народ и българската 
Родина. И у тях той събуди горда обич към всичко родно, жи ва вяра в тържест-
вото на Божията и народна правда и светла надежда за по-честити бъднини. И 
величествените плани ни на техния чаровен роден край укрепиха техния национал-
но-верски дух и засилваха тяхната жажда за борба и величие, за дела и подвизи. 
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Тогава нашите родолюбиви и боголюбиви сънародници от Банско почват създава-
нето на втората светиня в тяхното селище – почват изграждането на сегаш-
ния храм „Св. Троица”, най-великото тяхно дело и едно от най-хубавите дела по 
цялата българска земя. При изграждането на тоя храм жители те на Банско са 
проявили най-хубавите качества, които притежава нашият народ: вяра, любов, 
мъдрост, съобразителност, постоянство, твърдост, умение, трудолюбие, пожер-
твувателност, национална чест и гордост, художествен усет и пр. 

Много усилия и настойчивост, голя ма лов-
кост и съобразителност са били употре-
бени, докато се издейства от врага-угне-
тител разрешение да се построи църква в 
средата на най-видното място в Банско. 
Защото турската власт тогава много 
трудно давала разрешение за строеж на 
църкви и почти всяко разрешение е било 
придружено с тежки ограничения, а имен-
но: църквата да се построи настрана, да 
бъде малка и наполовина заровена в земя-
та, така че с нищо да не обръща внимание 
и да не личи, че е църква. За да преодолеят 
това гнетящо ограничение, тогавашните 
ревностни и въодушевени жители на Бан-
ско предварително заровили железен кръст 
и старинна икона на мястото, гдето сега 
е построена църквата ,,Св. Троица”, и пос-
ле в присъствието на представители на 
властта ги разровили по указание на съ-
новидци. По тоя начин те са убедили не-

милостивата турска власт, че това място е свещено, че там е имало някога 
църква и че върху същото място трябва да бъде построен и новият храм. 

След това е почнала нова борба за размерите на бъдещия храм. Родолюбивият 
дух на будните жители на Банско, които се стремели към простор и свобода, 
към възход и величие, не е могъл да се помири с малките разме ри, определени 
първоначално за храма от гнетящата чужда власт. Затова, ня колко нощи наред, 
невидима българска ръка, подкрепена и направлявана от Божията десница, е 
премествала незабе лежимо все по-настрана поставените знаци, докато доволна 
е спряла на сегашните размери. По тоя начин са били турнати просторните 
основи на един от най-величествените храмове, изградени от нашия народ през 
времето на тъмното робство. 

За да постигнат по-сигурно своята цел, създателите на тоя храм не се поко-
лебали да издълбаят в камъка над входната врата редом с кръста и един полу-
месец. Отбивайки по тоя начин в друга посока лукавия поглед на подозрителния 
угнетител, те се отдали по-спокойно с всички сили на вътрешната украса на 
храма. В тая украса творческият гений на нашия народ се е проявил с цялата 
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своя мощ и разточителност. Удивление и възторг извикват иконите, иконоста-
сът и цялата вътрешност на храма!

Цели три години повече от триста отбрани първомайстори наши братя – съна-
родници от Дебърско, са работили в изграждането на новия дивен храм. Повече 
от три години цялото население на Банско и Разложката котловина е живяло с 
борбите и усилията, радости те и мъките за създаване на тая рядка българска 
светиня. Един век вече църк вата „Св. Троица” крепи духа и вярата на жителите 
в Банско и пази тяхната национална чест и гордост. Тя е стана ла приказна със 
своя произход, своето великолепие и своята мистична сила, ко ято не може да не 
почувства никой истински българин. 

Как е било възможно в онова тъм но време на робство и гнет, на мъки и неволи, 
да се създаде такъв величествен църковно-национален паметник? Само силата 
на вярата и народността, само творческата мощ на верско-националния дух на 
нашия народ е могла да създаде в едно мрачно време такова велико и светло 
творение! Оная непобедна и всепобедна сила, която нашите бащи и деди живя-
ха и работиха, се бориха и победиха, с която нашият народ оцеля в тъмното 
минало и ще може да се опази в незнайното бъдеще. Единствената здрава веко-
вечна основа, на която може да се крепи и съществува един народ, е вярата и 
народността. Единствената сила, която може правилно да движи и прояснява 
неговият живот, е творческата сила на неговия верско-национален дух!

Източник: в. Отец Паисий. Възпоменателен брой.  
Издание на Комитет „Отец Паисий” в град Банско, 27 септември 1938 г. 
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Европа и християнството

ПРИНОСЪТ	НА	ХРИСТИЯНИТЕ	

КЪМ	БЪДЕЩЕТО	НА	ЕВРОПА	

Слово на папа Франциск пред форума „(Пре)осмислянето 

на Европа”, организиран от Епископската конференция към 

Европейската комисия, Ватикана, 28 октомври 2017 г. 

Ваши Високопреосвещенства, 
Ваши Превъзходителства,
Уважаеми представители на държавните власти, 
Госпожи и господа, 

Радостен съм да бъда сред вас в заключителната част на диалога по темата 
„(Пре)осмислянето на Европа – приносът на християните към бъдещето на евро-
пейския проект”, организиран от Комисията на Епископската конференция към 
Европейската общност (COMECE). Бих искал да поздравя президента на тази 
комисия, Негово Високопреосвещенство кардинал Райнхард Маркс, както и уважа-
емия Антонио Таяни, председател на Европейския парламент, и да им благодаря 
за топлите приветствия. Благодарен съм и на всеки един от вас за активното 
участие в тази важна дискусия. 

Диалогът, проведен през тези дни, даде възможност за широка дискусия за бъде-
щето на Европа от различни гледни точки, за което спомогна присъствието на 
водещи фигури от църковните, политическите и академичните среди, както и от 
гражданското общество. Младите хора също имаха възможност да представят 
своите очаквания и надежди, да ги споделят с по-възрастните от тях, които 
на свой ред ги обогатиха със своите размисли и опит. Показателно е, че тази 
среща си беше поставила за цел да бъде преди всичко диалог, провеждан в дух 
на откритост и свобода, в името на взаимното обогатяване. Той си постави 
за цел да хвърли светлина върху бъдещия път на Европа – път, който всички ние 
сме призвани да преминем, преодолявайки настоящата криза и новите предизви-
кателствата, с които ще се срещнем. 

Да говорим за приноса на християните към бъдещето на континента означава 
преди всичко друго да осмислим коя днес е основната задача на нас, християни-
те, на този континент, обогатен и формиран през вековете от вярата. Каква 
е отговорността ни в този исторически момент, когато лицето на Европа все 
повече се характеризира с плурализма на култури и религии, докато в същото 
време за много хора християнството е отломка от миналото, едновременно 
чуждо и ненужно?
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Личност	и	общност

Когато древният свят започва да залязва, а славата на Рим да се превръща в 
руини, които продължават да ни удивяват и днес, а границите на Империята са 
атакувани от нови народи, един млад мъж припомня думите на псалмопевеца: 
„Иска ли човек да живее и обича ли дълголетие, за да види блага?”1. Задавайки 
този въпрос в пролога към своето Правило, свети Бенедикт насочва хората от 
своето време, а и нас към такъв възглед за човека, който е радикално различен 
от този на класическата гръко-римска култура, и още по-различен от агресив-
ния светоглед на нахлуващите варвари. Човекът вече не е просто civis, гражда-
нин, надарен с привилегии, на които да се радва по свое усмотрение; той не е и 
miles, войник, който служи на силните на времето; вече не е и servus, роб, стока, 
несвободен човек, осъден единствено на тежък физически труд. 

Свети Бенедикт не се инте-
ресува от социалния статус, 
от богатството или силата. 
Той се обръща към природата, 
споделяна от всеки човек, кой-
то независимо от условията, 
в които е поставен, копнее да 
живее и да види блага. За Бе-
недикт важни са не функции-
те, а личностите, не прилага-
телните, а съществителните. 
Това е и една от основните 
ценности, донесени от хрис-
тиянството: съзнанието за 
личността, сътворена по об-
раза на Бог. Този принцип заля-
га и в основата на основаните 
от него манастири, които във времето се превръщат в люлка на човешкото 
културно, религиозно и икономическо прераждане на континента.

Първият и вероятно най-голям принос, който християните могат да направят 
за днешна Европа, е да  напомнят, че тя не е съвкупност от статистика или 
институции, а че тя се състои от хора. За съжаление ние сме свидетели колко 
често проблемите се свеждат до дискусии за числа. Няма граждани, има само 
гласоподаватели. Няма мигранти, има само квоти. Няма работници, има само 
икономически маркери. Няма бедни, а само праг на бедност. По този начин кон-
кретната реалност на човешката личност е сведена до един абстрактен – и 
по този начин удобен и успокоителен – принцип. Причината е ясна: хората имат 
лица; те ни карат да поемаме отговорност, която е реална, лична и действена. 
Докато статистиките, колкото и да са полезни и важни, служат само за аргу-
менти, те са бездушни. Те предлагат алиби за липсата на съпричастие, защото 

1  Св. Бенедикт. Правило. Пролог, 14. Срв. Пс. 33:13.
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никога не ни докосват с плътта си. 

Да приемеш, че другите са личности, означава да видиш това, което ни прави 
едно. Съзнанието за личност ни съединява с другите, прави ни общност. Следо-
вателно второто, с което християните могат да допринесат за бъдещето на 
Европа, е да спомогнат за възстановяването на чувството за принадлежност 
към общността. Неслучайно основателите на европейския проект избраха точ-
но тази дума, с която да означат новия политически субект, създаден от тях. 
Общността е най-силната противоотрова срещу формите на индивидуализъм, 
характерни за нашата епоха, на тази широко разпространена тенденция на За-
пад да се гледа на себе си и на живота отделно от останалите. Концепцията за 
свободата е разбирана погрешно като право да бъдем сами, свободни от всички 
връзки. В резултат на това се изгради общество без корени, лишено от чувство 
за принадлежност и от минало. За мен това е сериозен проблем. 

Християните съзнават, че идентичността им се ражда предимно в отношени-
ята. Те са в единство като членове на едно тяло, Църквата (виж. 1 Кор 12:12), 
а всеки един, с неговите или нейните уникална идентичност и дарове, свободно 
споделя общото дело по изграждане на това тяло. По аналогия тази връзка се 
открива и в областта на междуличностните взаимоотношения и гражданско-
то общество. В отношенията си с другите всеки открива своите качества и 
недостатъци, сили и слабости. С други думи, така те започват да осъзнават 
какви са, коя е тяхната конкретна идентичност.

Семейството, като първична общност, си остава фундаменталното място за 
този процес на откриване. Там разнообразието е ценено и в същото време то е 
превърнато в единство. Семейството е хармоничен съюз на различията между 
мъж и жена, който става по-силен и по-автентичен до степен да бъде плодотво-
рен, способен да се открие към живота и към другите. По същия начин и свет-
ските общности са живи, когато са способни на откритост, когато прегръщат 
различията и даровете на всяка личност, докато в същото време изграждат 
нов живот, развитие, труд, иновация и култура. 

Това означава, че личността и общността са основите на тази Европа, която 
ние, християните, бихме искали да градим със своя принос. Тухлите в тази сгра-
да са диалогът, приобщаването, солидарността, развитието и мирът. 

Място	за	диалог

Днес цяла Европа, от Атлантика до Урал, от Северния полюс до Средиземно 
море, не трябва да пропуска възможността да бъде място на откровен и кон-
структивен диалог, в който всички участници споделят еднакво достойнство. 
Призвани сме да изградим Европа, в която можем да се срещаме и свързваме на 
всички равнища, също както на древната agora, централния площад на polis-а. 
Този площад не е бил просто пазарище, той е бил център на политическия жи-
вот, там са се приемали законите в полза на общото благо. Наличието на храм, 
който доминира пространството на площада, е напомняне, че хоризонтално-
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то измерение на всекидневния живот никога не трябва да пренебрегва транс-
цендентното, което ни приканва да погледнем отвъд ефимерното, преходното 
и временното.

А това ни кара да се замислим за позитивната и конструктивна роля, която 
религията играе като цяло в изграждането на обществото. Мисля например за 
приноса на междурелигиозния диалог за по-дълбокото взаимно разбиране между 
християните и мюсюлманите в Европа. За съжаление все още съществуват 
секуларистки предразсъдъци, неспособни да видят положителната публична и 
обективна роля на религията в обществото, като предпочитат да я ограни-
чат единствено в сферата на частното и сантименталното. Резултатът е 
налагането на един вид групово мислене2, видимо в международни срещи, което 
разглежда религиозната идентичност като заплаха за себе си и своята доми-
нация и в крайна сметка утвърждава съществуването на ерзац конфликт между 
правото на религиозна свобода и другите основни права. Налице е прекъсване на 
връзката между двете. 

Подкрепата на диалога под каквато и да е форма е фундаментална отговорност 
на политиката. Ала, за съжаление, твърде често сме свидетели как вместо 
това политиката се превръща във форум за сблъсъци между противостоящи 
сили. Диалогът е изместен от твърдения и искания, изказани с крясъци. Човек 
често остава с усещането, че целта вече не е общото благо, както и че това 
разбиране е споделяно от все повече граждани. В много страни екстремистки 
и популистки групи намират плодородна почва за развитие; тези групи превръ-
щат протеста в сърцевина на своето политическо послание, без да предлагат 
алтернатива или конструктивен политически проект. Диалогът е изместван 
или от безплоден антагонизъм, който може дори да се превърне в заплаха за 
гражданското съжителство, или от господството на една политическа сила, 
която ограничава или възпрепятства опита от истинската демокрация. В еди-
ния случай се изгарят мостове, в другия се издигат стени. Европа е свидетел 
и на двете. 

Християните са призвани да насърчават политическия диалог, особено там, къ-
дето той е застрашен и където конфликтът взима надмощие. Християните 
са призвани да възстановят достойнството на политиката и да гледат на 
политиката като на възвишено служение за общото благо, а не като път към 
властта. Това предполага и съответното образование, защото политиката не 
е „изкуството на импровизацията”. Тя е благороден израз на саможертва и 
лично посвещение в полза на общността. Лидерството изисква задълбоченост, 
обучение и опит.

Приобщаваща	среда

Лидерите съвместно споделят отговорността за превръщането на Европа в 
приобщаваща среда, свободна от едно фундаментално недоразумение: а именно 

2  La dittatura del pensiero unico, Размисъл в параклиса на Domus Sanctae Marthae, 10 април 2014.
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че приобщаването не означава пренебрегване на различията. Напротив, една 
общност е истински приобщаваща, когато в нея различията са ценени и кога-
то на тях се гледа като на източник на богатство. Виждани по този начин, 
мигрантите се превръщат в ресурс, а не в тегоба. Християните са призвани 
сериозно да обмислят словата на Исус: „странник бях, и Ме прибрахте” (Мат. 
25:35). Особено когато се сблъскаме с трагедията на разселените лица и бежа-
нците, не трябва да забравяме, че пред нас стоят личности, които не могат да 
бъдат приветствани или отритнати според желанието ни или в зависимост от 
политически, икономически и дори религиозни идеи.

Това не противоречи и на дълга на всички правителствени власти да се обърнат 
към проблема на мигрантите „с добродетелта, задължителна за управлението, 
с благоразумие”3. Властите не трябва да забравят, че трябва да подхождат към 
този проблем с открито сърце, но и с готовност да работят за пълната интег-
рация – на социално, икономическо и политическо равнище – на тези, които вли-
зат в техните страни. Не можем да гледаме на феномена на миграцията като 
на безразборен и нерегламентиран процес, но и не можем да издигаме стени на 
безразличие и страх. От своя страна мигрантите не трябва да пренебрегват 
своята голяма отговорност да учат, уважават и усвояват културата и тради-
циите на народите, които ги приветстват.

Пространство	за	солидарност

Стремежът за приобщаваща среда означава да бъде създадено пространство за 
солидарност. Смисълът на общността е хората взаимно да се подкрепят, проб-
лемите и жертвите не трябва да бъдат носени от малцина, докато останалите 
си остават окопани в своите привилегированите позиции. Европейският съюз, 
който в условията на криза не успява да възстанови усещането, че е общност, 
която поддържа и подкрепя своите членове – а не просто сбор от малки групи 
по интереси – ще пропусне не само едно от най-големите предизвикателства 
в своята история, но и една от най-големите възможности за своето бъдеще. 

Солидарност... тази дума, която толкова често бихме искали да изхвърлим от 
речника. Солидарността, която от християнска гледна точка намира основани-
ето за своето съществуване в заповедта за любов (Мат. 22: 37-40), трябва да 
бъде живителната сила на зрялата общност. Наред с другия кардинален принцип 
на субсидиарността, тя не се ограничава само до отношенията между държа-
вите и регионите в Европа. За да бъде една общност солидарна, тя трябва да 
бъде загрижена за най-уязвимата част от обществото, за бедните и за хората, 
отхвърлени от социалните и икономическите системи, започвайки от възраст-
ните и безработните. Едновременно с това солидарността призовава за въз-
становяване на сътрудничеството и взаимната подкрепа между поколенията.

След 60-те години на миналия век сме свидетели на безпрецедентен конфликт 
между поколенията. Човек би могъл да каже с известна хиперболизация, че при 

3  Срв. Пресконференция в самолета на връщане от Колумбия, 10 септември 2017 г. 
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пренасянето към следващите поколения на идеала, направил Европа велика, пре-
дателството е взело връх над традицията. Отхвърлянето на наследството, 
носено от предишните поколения, е последвано от период на драматично без-
плодие. Не само защото Европа има по-малко деца – това е нашата демографска 
зима – или защото мнозина са били лишени от правото да се родят, но и защото 
сме свидетели на неуспех в предаването на материалните и културни инстру-
менти, от които младите хора се нуждаят, за да посрещнат бъдещето. Европа 
страда от нещо като дефицит на памет. Възстановяването на солидарната 
общност означава да бъде преоткрита ценността на собственото минало, за 
да бъде обогатено настоящето и да бъде предадено бъдещето на надеждата на 
следващите поколения. 

Вместо това много млади хора са изгубени, лишени от корени и перспективи, те 
са изкоренени, „люлеени и увличани от всеки вятър на лъжливо учение” (Еф. 4:14). 
А в някои случаи те дори са „държани в плен” от властни възрастни, които ис-
кат младите да носят техните отговорности. Отговорността за възпитание 
и образование е голяма, но това образование не трябва да включва само техни-
чески или научни умения, а преди всичко да насърчава „пълното съвършенство на 
човешката личност с оглед на самото благо на земното общество и изгражда-
нето на един по-човешки свят”4. А това изисква участието на цялото общес-
тво. Образованието е споделено задължение, за което е необходимо активното 
и съвместно участие на родители, училища и университети, на религиозни и 
граждански институции. Без образование културата престава да се развива, а 
животът на общността пресъхва. 

Източник	на	развитие

Европа, която преоткрива себе си като общност, без съмнение ще бъде из-
точник на развитие за себе си и за целия свят. Развитието трябва да бъде 
разбирано в смисъла, очертан от блажения Павел VI: „За да бъде автентично, 
то трябва да бъде цялостно; то трябва да насърчава развитието на цялостния 
човек. Както правилно отбелязва един известен специалист по този въпрос: „Не 
можем да допуснем икономиката да бъде отделяна от реалността на човека, 
нито развитието – от цивилизацията, в която то се случва. За нас от значение 
е човекът – всеки конкретен човек, всяка група от хора, както и човечеството 
като цяло”5.

Трудът несъмнено допринася за човешкото развитие, той е съществен фактор 
за достойнството и израстването на човека. Затова е необходимо осигуряване-
то на заетост и подходящи условия на труд. Миналото столетие беше свидетел 
на много красиви примери за християнски предприемачи, които разбираха, че ус-
пехът на техните предприятия зависи преди всичко от успеха за осигуряване на 
заетост и на достойни условия на труд. Има необходимост от възстановяване 

4  Втори ватикански вселенски събор. Декларация за християнското възпитание Gravissimum Educationis (28 
октомври 1963), 3.
5  Павел VІ, Енциклика Populorum Progressio (26 март 1967), 14.
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на духа на това предприемачество, защото то е най-добрата противоотрова 
на дисбалансите, причинени от бездушната глобализация, „сферичната” глоба-
лизация, която, обръщайки внимание повече на печалбата, отколкото на хората, 
е източник на значими области на бедност, безработица, експлоатация и соци-
ална тревожност. 

Полезно ще бъде също така да бъде възстановено чувството за необходимост 
от създаване на конкретни възможности за заетост, особено за младите. Днес 
много хора са склонни да избягват определена работа, защото тя им се струва 
физически натоварваща и непечеливша, като забравят колко неделим е този 
труд от човешкото развитие. Къде щяхме да бъдем без усилията на хората, 
чийто всекидневен труд допринася за това да имаме храна на масите? Какво ще 
правим без търпеливия и творчески труд на хората, които произвеждат дрехи-
те, които носим, или материалите за сградите, в които живеем? Днес много от 
основните професии са пренебрегвани. Ала те си остават от същностно значе-
ние както за обществото, така и преди всичко заради удовлетворението, което 
носят на хората, които ги извършват, създавайки им чувството че са полезни 
на себе си и на другите, благодарение на полагания от тях всекидневен труд. 

Правителствата също са задължени да създават такива икономически условия, 
които да поощряват здравословното предприемачество и подходящи нива на за-
етост. Политиците носят тежката отговорност за възстановяване на ползот-
ворната последователност, следването на която започва от инвестирането в 
полза на семейството и образованието, за да бъде подпомогнато хармоничното 
и мирно развитие на цялата гражданска общност.

Обещание	за	мир

И накрая, християните в Европа трябва да са посветени на обещанието за мир. 
Тъкмо това беше и най-голямата загриженост, вдъхновила хората, подписали 
Римските договори. След две световни войни и жестокостите, извършени от 
едни народи срещу други, е дошло времето да бъде утвърдено правото на мир.6 
Защото то е право. Ала и днес ние продължаваме да бъдем свидетели колко кре-
хък е този мир и как частните и национални интереси поставят под съмнение 
смелите мечти на основателите на Европа.7

Да бъдем миротворци (виж Мат. 5:9), не означава просто да се стремим към из-
бягване на вътрешните напрежения, да работим за спиране на кръвопролитията 
и конфликтите по света или да облекчаваме тези, които страдат. Да се стре-
мим към мира означава да насърчаваме и културата на мира. А това предполага 
любов към истината, без която не могат да съществуват автентичните чо-
вешки взаимоотношения; това включва и стремеж към постигане на справедли-
вост, без която потисничеството се превръща в правило във всяка общност. 

6  Срв. Обръщение към студентите и академичните власти, Болоня, 1 октомври 2017, 3.
7  Срв. Пак там. 
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Мирът изисква и творчество. Европейският съюз ще остане верен на своето 
посвещение на мира само ако успее да не изгуби надеждата и ако успее да се 
обнови, за да отговори на нуждите и очакванията на своите граждани. Преди 
сто години, тъкмо в тези дни, се е водила битката при Капорето, една от 
най-тежките битки на Първата световна война. Тази битка беше кулминацията 
на войната на изтощение, поставила зловещ рекорд в натрупването на безброй 
жертви в името на жалки печалби. Това събитие ни учи, че окопаването в собст-
вената позиция може да доведе само до провал. И днес също не е време за из-
копаване на окопи, а за смела работа за осъществяване на мечтата на бащите 
основатели за обединена и хармонична Европа, общност на народи, които искат 
да споделят бъдеще на развитие и мир. 

Да	бъдем	душата	на	Европа

Ваше Високопреосвещенство, Ваши Превъзходителства,
Уважаеми гости,

Авторът на Посланието до Диогнет казва, че „каквото душата е за тялото, 
това са християните за света”8. Днес християните са призвани да съживят Ев-
ропа и да възвърнат нейната съвест не чрез завземане на пространство – това 
би било прозелитизъм – а чрез генериране на процеси9, способни да събудят нова 
енергия в обществото. Точно това успя да направи св. Бенедикт. Неслучайно 
затова Павел VI го обяви за покровител на Европа. Св. Бенедикт не се интере-
суваше от завземането на пространства в един объркан и блуден свят. Подкре-
пян от своята вяра, Бенедикт се обърна напред и от своята малка пещера в 
Субиако постави началото на едно вълнуващо и неустоимо движение, променило 
лицето на Европа. Нека свети Бенедикт, „вестител на мира, създател на един-
ството, учител на цивилизацията”10, ни помогне ние, християните от нашата 
епоха, да разберем как радостната надежда, която се излива от вярата, е спо-
собна да промени света. 

Благодаря.

Превод от английски: Момчил Методиев

8  Цит. съч. VI.
9  Срв. Апостолическо напътствие Evangelii Gaudium, 223.
10  Павел VІ. Апостолическо писмо Pacis Nuntius, 24 октомври 1964.
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Еберхард	Шокенхоф	

РАЗБИРАНЕТО	НА	ЦЪРКВАТА	ЗА	

БРАКА	И	ДВИЖЕНИЕТО	„БРАК	ЗА	

ВСИЧКИ”

1.	Обрат	в	общественото	мнение?

Дали наистина обществените представи по отношение на брака и осиновяване-
то на деца от еднополови двойки толкова са се променили, че германското на-
селение вече разбира брака не като съжителство на мъж и жена, а като трайна 
форма на обвързаност между двама души от какъвто и да е пол?... Като инди-
катор за това би могла да се смята незначителната съпротива, с която гер-
манското общество посрещна внезапното решение от юни 2017 г., въвело „брак 
за всички”1, което бе взето след 45-минутни дебати на последното пленарно 
заседание в предходния законодателен период на германския Бундестаг. Като 
важни признаци за все по-голямото изпразване от съдържание на нормативното 
понятие за брак (според което бракът, съюзът на един мъж и една жена, е парт-
ньорство принципно до края на живота, от което по правило се раждат деца) се 
приемат преди всичко езиковите и статистически-количествените тенденции: 
все повече бракове биват разтрогвани; немалко съпружески двойки остават по 
желание бездетни; определението на еднополовите партньорства като „брако-
ве” все повече се налага във всекидневния език. 

Също тъй се твърди, че зад съждението, че еднополовите двойки били по-лоши 
родители от майките и бащите, не стоят емпирични доказателства. Всъщност 
разширяването на осиновителното право, свързано с инициативата „Брак за 
всички”, рядко се обсъждаше в детайли преди взетото в кратък срок решение на 
Бундестага. Публичният дебат по-скоро следваше в дългосрочен план страте-
гически зададения дискурс на своите поддръжници, че дискриминацията на хомо-

1  Законовата промяна, с която Бундестагът легализира еднополовите бракове, влезе в сила на 1 октом-
ври 2017 г. Преди това еднополовите двойки имаха право да сключват регистрирано партньорство. Най-важна-
та разлика между двете юридически положения е, че хомосексуалните партньори нямаха право да осиновяват 
деца. Б.р. 
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сексуалните в Германия най-сетне трябва да престане. Заигравайки се с често 
цитираното изречение на бившия президент на СССР Михаил Горбачов: „Който 
закъснява, животът го наказва”, привържениците на „Брак за всички” се опит-
ват да се рекламират като притежаващи по-голяма историческа далновидност 
и да събудят впечатлението, че вътрешната логика на развитие на модерните 
общества неизбежно се свежда до разпад на досегашното разбиране за брака. 

Въпреки това има напълно заслужаващи вниманието доказателства, че очак-
ванията, които в общественото съзнание се свързват с представата за един 
брак, поне в ядрото си не са се променили. Много двойки, които дълги години 
живеят заедно неформално, се венчават, когато се зададе дете, защото искат 
по този повод да придадат по-задължаваща форма на своето партньорство. 
Най-много деца – от десетилетия статистическите изследвания показват поч-
ти непроменена стойност от 75% – живеят при своите родители, които са 
венчани и отговарят на водещата представа за семейство, свързано в брак. 
Следователно от признаването на хомосексуалните и на дълготрайните съжи-
телства в обвързаност между тях в никой случай не може да се направи извод 
за генералното разкъсване на връзката между брак и родителство в обществе-
ното съзнание, както твърдят привържениците на „Брак за всички”. Фактически 
понятието брак се употребява като средство за провеждане на семантична 
политика на равнопоставеност, което тепърва трябва да помогне за мнимата 
промяна на обществените възгледи, досега съвсем не разпознавана с нужната 
еднозначност, и да доведе до нарастващото внимание към нея сред население-
то. Допълнителната аргументация, че никому нищо не се отнема чрез символич-
ното отваряне „за всички” на понятието брак, внушава, че има само победители, 
щом новата езикова регулация най-сетне отдава на хомосексуалистите симво-
личното обществено признание, което досега те очевидно не са имали. Тази 
сметка не отчита, че в едно общество, чиито смислополагащи институции са 
накърнени, всички са губещи.

С оглед на тази заблуда на общественото съзнание, която прикрива сериозни 
антропологически, културно-исторически, правно-исторически и конституционни 
възражения срещу „Брак за всички” (тъй като неговите привърженици не искат 
да проиграят финалната победа чрез зачитане на съществени възражения), Ка-
толическата църква се намира в незавидно положение. За което всъщност до 
голяма степен сама си е виновна. Тъй като тя все още създава впечатлението, 
че не иска да признае без уговорки инобитието на хомосексуалните и затова се 
съпротивлява на обществен консенсус, който им признава правото на брак. Със 
своите силни аргументи защо „една маса не бива да се нарече стол”, а едно 
хомосексуално съжителство – брак, тя вече не намира отзвук в обществения 
дискурс, защото я посреща недоверието, че храни подозрение и морални резерви 
спрямо сексуалните малцинства. 
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2.	Библейски	и	теологически	аспекти:	бракът	като	
съжителство	между	мъж	и	жена

Все пак си струва да се цитират библейските, културно-историческите и ан-
тропологическите основания, на които се опира разбирането за брака на Църк-
вата. Неговият характерен собствен профил почива върху предадените в Битие, 
първа и втора глава, разкази за Творението, които разгръщат в тясна смислова 
връзка значими основни антропологически твърдения за значението на брака 
и на човешката двуполовост. Най-силното твърдение, че човек е сътворен по 
Божий образ, тук се свързва с един позитивен начин на виждане на човешката 
двуполовост: „мъж и жена ги сътвори” (Бит. 1:27).

Значението на тясната връзка между двете твърдения се изяснява чрез едно 
сравнение с мита за първоначалния андрогинен род, който Платон цитира чрез 
Аристофан в своя диалог Пир. Този мит свежда половото различие между жената 
и мъжа, както и широката вариативност на еротичното привличане сред хора-
та, до наказание от боговете, към които хората в първоначалната си идеална 
обла форма станали твърде непокорни. Напротив, библейските разкази за Творе-
нието от книга Битие, първа и втора глава, виждат във факта, че човешкото 
битие се проявява единствено полярно – като битие на жена и битие на мъж – 
позитивно определение, което отговаря на първоначалната воля на Създателя. 

В Битие 1:27 това позитивно определение е изразено чрез съотносимостта на 
половете един към друг, във втора глава на Битие същата функция изпълнява 
мотивът за особената близост на жената към мъжа, която сред всички твари 
е единственият подобен нему „помощник”. Чрез тези основни библейски тези се 
изтъква не определено културно проявление на отношението между половете, 
а самото то като основен образ на човешкото битие. Това първо определение 
в аспекта на теологията на Творението намира продължение в първа глава на 
Битие, в непосредствена връзка с изказванията за Божието подобие и двупо-
ловостта на човека чрез т.нар. заръка за продължаване на рода към първата 
човешка двойка: „И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, 
пълнете земята и обладайте я” (Бит. 1:28).

Днес по-добре от предишните епохи знаем, че немалко хора в своята индивиду-
алност не отговарят на този основен модел; освен това наред със зададените 
два пола съществува (това е по-ясно изразено в мита за андрогинния прачовек, 
отколкото в библейския разказ за Творението) и феноменът на еднополовостта 
в нейния женски и мъжки вариант. От това променено хуманитарно-научно поз-
нание за по-голямата вариативност на човешката природа следва моралният 
постулат да се отнасяме към тези хора в тяхната другост със същото равноп-
равно признание и уважение, както и към всеки един човек. Въпреки това да се 
поставя под въпрос основният антропологически модел на двуполовостта като 
такъв, е погрешен път за решаване на тази морална повеля. Освен това използ-
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ваната в съвременния теологически джендър2 дебат стратегия на елиминиране, 
която се стреми да неутрализира антропологическия смисъл на двуполовостта 
и на заръката за продължение на рода, се оказва твърде очевидно ориентирана 
към резултата. Забележката, че човекът е създаден като мъж и жена, се изчерп-
ва не само с това, че двамата притежават еднаквото достойнство на Божието 
подобие. По същия начин антропологическото значение на плодовитостта на 
съпружеската любов не може да се сведе до начало на историята на човечест-
вото, за да бъде заселен един все още безлюден свят чрез нещо като „първична 
човешка искра”. 

Много по-добре ще въздадем дължимото на основните тези на библейската 
антропология, ако ги четем като положителни определения в аспекта на теоло-
гията на Творението, които засягат човешкото битие като такова. Половото 
разграничение между жената и мъжа и тяхната взаимна способност да се до-
пълват (не тяхната необходимост от допълване) също са част от богатство-
то на Творението, както и общото позоваване на мъжа и жената като „интер-
претатори” на творящата Божия любов, която може да предаде на своите чеда 
получения дар на живота.

Патриархалното тълкуване на Битие, втора глава, което разбира отношението 
между мъжа и жената според вековния модел на субординация, като подчинение 
на жената на мъжа, отнася „помощта” от Битие 2:18 само до биологическото 
взаимодействие в процеса на създаването на потомство. Парадоксално този 
еднопланов възглед за способността на мъжа и жената да се допълват и до 
днес действа под друг знак. Понеже той формира и аргументацията в полза на 
един „брак за всички”, която се стреми да омаловажи антропологическия смисъл 
на двуполовостта чрез уточнението, че тя засяга само един биологичен белег в 
устройството на човешкото тяло. Всъщност човешкото битие е съставено от 
два пола, които във всички свои измерения са предназначени за взаимно допълва-
не, сътрудничество и помощ: телесно, душевно и интелектуално. 

Докато в съвременните джендър дебати тезите на Творението в книга Битие, 
първа и втора глава, които подчертават вътрешната връзка между отнасяне-
то на жената и мъжа един към друг и тяхното съзидателно взаимодействие за 
възникването на нов живот, често са подложени на неутрализиращо редуциране, 
обратно – христологичната формулировка на апостол Павел от Послание до га-
латяните (3:28) получава трактовка, отново съобразена с интересите. Защото: 
„всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече иуде-
ин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички 
вие едно сте в Христа Иисуса”. Този пасаж е „повишен” в съвременните дебати 
около джендър мейнстрийма до главно библейско свидетелство за една теология, 
която тенденциозно премахва половото различие. Но дали изречението, че всич-
ки покръстени заедно са „едно” в Христос, така че между тях вече няма иудеи 
и елини, роби и свободни, мъж и жена, наистина цели отмяната на половите от-

2  Терминът джендър е въведен през 1958 г. от американския психоаналитик Робърт Столър, за да отграничи 
биологичния от социалния пол.
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ношения като антропологически значима величина? Едно такова платонизиращо 
обезценяване на Творението изобщо е немислимо в рамките на христологически 
определената антропология на апостола. По-приемливо е допускането, че така 
апостол Павел не релативира битието на мъжа и битието на жената, отнемай-
ки съответното им своеобразие, а ги поставя в отношение към вътрешната 
отправна точка на техния нов общ живот, а именно в Христос. Понеже вярващи-
те са станали „едно”, този нов фундамент на тяхното единство и равенство 
надхвърля заложените в Творението различия, без те по този начин да изгубват 
значимостта си. Бидейки „едно” в Христос, битието на мъжа и битието на же-
ната надхвърлят себе си, ала не са обезценени или отменени. 

Когато разглеждаме Посланието до галатяните (3:27-28) в контекста на ця-
лостната аргументация на апостол Павел, ни става ясна целта на неговата 
мисъл: Павел предупреждава галатяните, че ще се върнат в стария си начин на 
съществуване, който се изразява във вяра в закона като път за спасението. 
След като законът е преодолян от Христос, това се е приравнило с едно връща-
не назад към миналото, което отново поставя на риск спечелената в Христос 
свобода. Следователно Павел противопоставя в своята аргументация новото 
битие в Христа, от което вярващите получават дял чрез кръщението, не на 
живота в един съответен на Творението образ, а на едно отминало положение 
от свещената история. За отношението между жената и мъжа това означава, 
че то не е отменено или омаловажено, нещо повече – от кръщението следва 
задължението така да се живее това отношение, че в него да се осъществи 
битието на единение в Христос. 

В спора с фарисеите за бракоразвода Исус прибягва към основните тези на биб-
лейската антропология от двата разказа за Творението в глава първа на Битие 
и глава втора на Битие и потвърждава чрез забраната на развода първоначална-
та воля на Създателя. „Но в начало на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. 
Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си, и ще 
бъдат двамата една плът; тъй че те вече не са двама, а една плът” (Марк. 10:6, 
срв. Мат. 19: 3-6). За разлика от фактическия принудителен брак, който властва 
по времето на Исус в неговата иудейска среда и напълно лишава от обществено 
признание най-вече неомъжените жени, Исус подчертава свободата при сключ-
ването на брака. В предаденото от Матея наставление на учениците за брака, 
което следва непосредствено след спора с фарисеите за бракоразвода, Исус 
говори за свободно избраното безбрачие заради Царството небесно, което той 
противопоставя на другите форми на безбрачие (срв. Мат. 19:12). Чрез т.нар. 
легитимационно слово, с което Исус според възгледите на много екзегети иска 
да оправдае собствения Си начин на живот и този на Своите последователки 
и последователи, Той същевременно променя и условието, при което мъжът и 
жената встъпват в брак. Безусловната вяра, която ги свързва, както и свободно 
избраното безбрачие се превръщат в пророчески знак за настъпването на Божи-
ето царство. Едва след като и свободният отказ от брак се явява легитимна 
възможност за християнско съществувание, пред свободата на брака са пре-
махнати принудите на обществената норма и тя бива призната като такава. 
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В съответствие с тези библейски критерии бракът според църковното разби-
ране – или по-точно да кажем, според разбирането на Католическата църква – е 
моногамно, неподлежащо на разтрогване съжителство на жена и мъж, което е 
отворено към раждането и възпитаването на деца. Четирите стълба, на които 
той почива, са: свобода, вярност, неразторгваемост на връзката и плодовитост 
в биологически и социален смисъл. Вторият Ватикански събор описва брака като 
цялостен, обхващащ всички аспекти от съществуването на жената и мъжа 
съвместен живот, отворен за раждането и възпитаването на деца, при което и 
прокреативната мисия засяга всички измерения на персоналното битие на съпру-
зите, т.е. тяхното телесно, душевно и интелектуално съществуване. Съборът 
съзнателно иска да отстрани всеки намек за по-ранното учение за принудител-
ния брак и затова подчертава в еднаква степен ценността на съпружеската 
любов, както и нейното прокреативно измерение. Това двойно значение, което 
определя характерния собствен профил на брака в неговото църковно разбиране, 
намира точен израз в говоренето за неговите две равнозначни същностни цели. 

3.	Различия	между	църковния	образ	на	брака	и	
гражданското	разбиране	за	брака		

Как се съотнася този образ на брака с онази форма на живот, която в нашето 
общество днес се определя със същото име? Без съмнение тези две величини не 
се припокриват, но въпреки това все пак има значителни съответствия. Най-го-
лямата дистанция е по отношението на отварянето на брака към деца. Докато 
то според разбирането на Църквата принадлежи към същностните черти на 
брака, така че такъв изобщо не се осъществява при продължително умишлено 
изключване на децата, в общественото съзнание решението „за” или „против” 
деца се оставя на личното желание. За да осигури собственото си бъдеще, об-
ществото разчита възможно повече двойки да създадат семейство и така да 
допринесат за появата на следващите поколения. Въпреки това решението за 
съзнателен отказ от родителство се приема като неподлежаща на дискрими-
нация възможност, която от мнозина се приема като възможност за отговорен 
начин на живот. Също така гражданското разбиране за брака се отличава от 
църковното и относно неговата неразторгваемост…

Ако от гласувания от Бундестага „брак за всички” трябва да произтекат правни 
задължения, църковното разбиране за брака ще се отличава и с оглед на трета-
та съществена предпоставка за встъпване в брак – разнополовостта на мъжа 
и жената – от паралелния институт, който в общественото съзнание носи 
същото име. Всъщност едно такова разминаване би противоречало на все още 
валидното конституционно понятие за брак, което в далеч по-силна степен се 
определя от нормативните очаквания към него, отколкото признава оскъдният 
обществен дискурс върху „брак за всички”. Това следва от факта, че бракът и 
семейството като единствените институционално защитени форми на живот 
съгласно чл. 6, ал. 1 на Основния закон се намират под особената закрила на 
Конституцията.
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4.	Разнополовостта	като	основен	белег	на	брака

Видът и обхватът на конституционната закрила на брака и семейството са 
представени в правната литература под три аспекта. Според тях чл. 6 от 
Конституцията се разбира като: субективно право на свобода, като инсти-
туционална гаранция и като т.нар. ценностно определяща норма-принцип, при 
което никой от тези аспекти не следва да се противопоставя на другите. Като 
институционална гаранция споменатата конституционна норма закриля намира-
щия се в основата  модел за брак и семейство срещу неговата пълна отмяна, 
същественото му преобразуване, както и сериозното му накърняване… 

Как стои обаче въпросът с най-важната точка, за която преди всичко иде реч в 
спора около „Брак за всички”: разнополовостта на жената и мъжа? Дори и Кон-
ституцията да се отказва, както при всички основополагащи понятия, от легал-
на дефиниция на брака, защото не го разглежда като нуждаещ се от дефиниция, 
не е възможно разумно съмнение в това, че разнополовостта е в същността 
на конституционното разбиране за брака. Този, който се консултира със съот-
ветните коментари на Конституцията и реномираните наръчници по консти-
туционно право, ще получи почти единодушен отговор, че под „брак” по смисъла 
на Конституцията трябва да се разбира обвързването на един мъж и една жена 
в принципно неразторгваем съюз. По същия начин и Конституционният съд – до 
последните си решения – счита разнополовостта за един от определящите 
белези на брака, които са свързани неразривно с тяхната констутиционна ин-
ституционална гаранция3...

Това, че разнополовостта на брака принадлежи към структуроопределящите му 
белези, се показва също и при друго обстоятелство, което в настоящия дебат 
се оспорва бурно от привържениците на „Брак за всички”. Държавата насърчава 
брака и семейството с цел децата да израснат в сигурността, която следва 
от тях, и в среда, която благоприятства тяхното развитие, за да поставят 
основите на своето собствено бъдеще. Тук от особено значение е, че конститу-
ционноправното понятие за брак предпоставя разнополовостта на родителите 
не само в смисъла на биологическа възможност за възпроизводство, а също и 
за изпълнение на тяхната възпитателна мисия. Половите различия на мъжа и 
жената засягат не една несъществена особеност, а предназначение, определя-
що личността във всички пластове на нейното телесно, емоционално и инте-
лектуално битие. В противоположното отношение между половете се изразява 
едно антропологическо основно различие, до чиято екзистенциална значимост 
другите фактически различия между хората не достигат – между стар и млад, 
беден и богат, болен и здрав. Докато те могат чрез социалнополитически ре-
форми, ако не да бъдат напълно снети, то поне като правило изтласкани или в 
биографията на отделния човек да изгубят значение с възрастта, то половите 
различия и вариращото според културата богатство на техните екзистенциал-
ни възможности за изразяване не могат да бъдат мислени извън антропологиче-

3  Жалба до Конституционния съд, който да реши дали „бракът за всички” противоречи на Конституцията, 
биха могли да подават федералните провинции или една четвърт от депутатите в Бундестага. 
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ската конституция на човека. 

Това в никой случай не е, както често се твърди, само един тривиален биологи-
чески факт, а антропологическо положение от основополагащо значение, което 
няма да се промени, ако бракът получи нов семантичен етикет. Затова децата 
имат правото да познаят в своя детски свят антропологическото различие 
между мъжа и жената като различие между бащата и майката, за да намерят 
чрез идентификацията с единия от родителите – при възприето според въз-
растта и екзистенциално усвоено разграничение от другия – своята собствена 
идентичност. Възрастни личности от другия пол – например от кръга на бабите 
и дядовците или по-далечните роднини – по правило не могат да осигурят тази 
възможност. 

Със съкращения 

Превод от немски: Людмила Димова 
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СВЕТИТЕ	МЪЧЕНИЦИ	ИНА,	ПИНА	

И	РИМА	–	СКИТСКИТЕ	УЧЕНИЦИ	

НА	АПОСТОЛ	АНДРЕЙ	И	

ПРОСВЕТИТЕЛИ	НА	ЗЕМИТЕ	НИ

В една наша статия, която публикувахме наскоро, описахме мисията на св. ап. 
Андрей Първозвани.1  Според най-ранните и съответно най-достоверни извори 
неговата проповед по заповед на самия Господ Иисус Христос е тясно свързана 
със земите на днешна Добруджа, древна Скития, като последната, най-северна 
спирка на тази мисия е днешният град Варна, древният Одесос.2 В града св. ап. 
Андрей престоява известно време, а неговата проповед обръща много хора към 
Христа. Начело на тази нова църковна общност, сам апостол Андрей ръкополага 
за епископ един от своите ученици – св. ап. Амплий3, който в текста на най-ран-

1  Вж. по-подробно: Каравълчев, В. Свети апостол Андрей Първозвани и проповедта му в земите на Бълга-
рия. – Християнство и култура, бр.121, 2017, с. 101-110, както и литературата, посочена там.
2  Ibid. Държим да подчертаем тази информация от най-ранните извори, които описват мисията на св. ап. 
Андрей, защото делото на св. ап. Андрей е свързано с много спекулации в историографията. За да докажат 
апостолското начало на своите поместни църкви, и руснаци, и румънци използват авторитета на светеца. В 
най-ранните извори, които впоследствие са доста „допълнени” и разкрасени, ясно се казва, че Господ се явява 
във видение на св. ап. Андрей, докато той е в Ефес заедно със св. Йоан Богослов, и го изпраща на проповед в 
Скития. Там също така ясно е посочено, че най-северната точка на тази негова мисия е град Одесос – Варна, 
където проповядва известно време, създава църковна община и се връща обратно на юг, като стига до днеш-
ния град Патра в Гърция, където загива мъченически. В Русия и Румъния са създали едно стройно предание, 
което не отговаря на историческата истина – днес там могат да покажат десетки места на тяхна територия, 
свързани с проповедта на св. ап. Андрей. Поради големия авторитет на апостолите същата практика се наблю-
дава и по отношение на техните преки ученици, каквито са и тримата мъченици Ина, Пина и Рима.
3 Hippoliti, De LXX apostolis (Περὶ τῶν 70 Ἀποστόλων), PG 10, p. 955-956.
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ния исторически извор4 е посочен като Аппий (Аппион – Άππιόν).5 

Проповедта на св. ап. Андрей Първозвани в земите на днешна България, освен 
че обяснява ранното разпространение на монашеството в този регион (което 
предполага зрялост на духовния живот), поставя и редица въпроси. Един от тях, 
на който ще търсим отговор в настоящата статия, е дали църковната памет 
пази сведения и за други преки ученици на апостол Андрей освен първия епископ 
на Варна, които да са проповядвали новата вяра в нашите земи.

В църковния календар има трима известни мъченици, светци на Църквата, които 
не са привлекли вниманието на историците ни и не присъстват в нашия бого-
служебен календар. Те обаче присъстват в календара на други поместни църкви и 
например в Русия са обявени за местни светци, просветители на руската земя. 
Разбира се, в Царството Божие няма граници и народности, а в Господа всички 
сме едно.6 Затова трябва да се радваме за всяка витална проява на църковната 
памет, която прехвърля духовни мостове между православните сестри църкви. И 
друг път сме поставяли въпроса за големите бели полета в паметта на нашата 
Църква, което е сериозен проблем, заслужаващ отделно проучване. Отчитаме 
обаче факта, че времето на османското робство е действително без-паметно, 
заличило много от историческите и църковни събития и личности на България, 
но наш дълг е да ги възкресим. И то не само книжно, не само като историческа 
памет, но много повече като молитвена – с други думи, молитвената връзка със 
светците, просияли по нашите земи, която ни носи благодатна подкрепа в пъ-
туването ни в този свят към Царството на Отца. В подкрепа на тази конста-
тация за загубата на църковноисторическа памет, е достатъчно да посочим, че 
дори името на последния български патриарх, св. Евтимий Търновски, е напълно 
непознато за българите през османския период и трябва да се появи св. Паисий 
Хилендарски, който да го възстанови в паметта на народа и Църквата. А щом 
в годините на безвремие са се загубили имената на св. Евтимий Търновски, 
св. цар Борис, на всички просияли български архиереи – патриарси7, то какво 
да кажем за събития, случили се в годините непосредствено след Кръстната 
смърт, Възкресението и Възнесението на нашия Господ Иисус Христос. Едва в 

4  Този най-ранен текст не е достигнал в оригинал до нас, но е ползван от един от по-късните съставители на 
житието на св. ап. Андрей – монах Епифаний.
5  Epiphanii monachi et presbyteri, (edita et inedita cura Alberti Dressel). Parisi – Lipsiae, 1843, p. 56.
6 Срв.: Гал. 3:28.
7  Ако отворим календара на БПЦ, ще намерим имената само на двама от българските светци – патриарси, 
просияли в Търновград – св. патр. Йоаким I и св. патр. Евтимий Търновски. В него липсват имената на още 
четирима, които Църквата е почитала като светци. Това са св. патриарх Макарий Търновски – свещеномъ-
ченик, св. патр. Йоаким III Търновски, св. патр. Симеон Търновски и св. патр. Спиридон Нови Търновски. По-
следният доскоро беше дори напълно неизвестен за историческата ни наука. Благодарение проучванията на 
проф. Иван Дуйчев и на проф. Иван Тютюнджиев името на този светец беше възкресено за историята, но не 
и за паметта на Църквата ни. Авторът на настоящата статия, благодарение на един благочестив и родолюбив 
монах на Света гора, се сдоби с последованието на светеца, съставено от ритора на Константинополската пат-
риаршия Мануил Коринтски по поръчка на влашкия воевода Раду Велики (1495–1508). Раду Велики е отнесъл 
мощите на светеца в своята столица Търговище и те са били обект на голямо поклонение поради множеството 
чудеса, които се извършвали. За да бъде прославата на светеца пълна, той поръчва да бъде съставена служба, 
която вероятно е направена върху недостигналото до нас българско житие на светеца от XIV в. Надяваме се, 
че в най-скоро време ще имаме възможност да запознаем вярващите българи и със самото последование на 
светеца.
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наши дни започваме да възстановяваме пъзела на благодатната апостолска про-
повед в земите на България. И ако имената на тримата големи проповедници на 
Христа по нашите земи – св. ап. Андрей Първозвани, св. ап. Павел и св. ап. Филип, 
все повече присъстват в църковното ни слово именно като просветители на 
тези земи, то имената на много от техните ученици са все още неизвестни 
както за историографите ни, така и за вярващите.8 

В настоящата статия искаме да възкресим паметта на трима ученици на 
св. ап. Андрей, чиято проповед оказва изключително благотворно влияние върху 
населението в Скития. Това са светите мъченици Ина, Пина и Рима (Ίννά, Πιννά, 
Ρήμα). Житието на мъчениците, което вероятно е било съставено през IV в., не 
е достигнало до нас. Разполагаме с едно кратко извлечение – епитоме (ἐπιτομή), 
от него, което се е съхранило в няколко ръкописа от края на Х, началото на 
XI в., като най-старото от тях е в Менология на император Василий II.9 Трябва 
да отбележим, че краткото житие в Менология се различава по съдържание от 
следващите кратки жития, публикувани в различни синаксари след XI в.10 Раз-
ликите не са големи, но дават повод за различни интерпретации и спорове. В 
житието, което намираме в Менология, липсват други имена освен тези на три-
мата мъченици и на св. ап. Андрей, чиито ученици са били те. Липсва топони-
мия и единствената географска област, спомената изрично, е Скития, посочена 
като родина на тримата мъченици. Накратко, в Менология е записано, че „Ούτοι 
οί άγιοι έγένοντο άπό Σκυθίας, έκ τού βορείου μέρους μαθηταί τού αγίου αποστόλου 
'Ανδρέου”11 – „тези светци, родом от Скития, от северната страна, са ученици 
на св. апостол Андрей”. Като проповядвали Иисус Христос, те обърнали мно-
го варвари към правата вяра „όρθήν πίστιν”12, като ги кръщавали „έβάπτιζον”13. 
В тези редове от житието виждаме изпълнението на думите на Христа към 
апостолите: „И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името 
на Отца и Сина и Светаго Духа”14. Заради тази им вдъхновена проповед те са 
заловени от началника на варварите „τών Βαρβάρων άρχοντος”15, който полага 
„големи усилия” да ги принуди да се откажат от Христос и да принесат жертви 
на идолите, което те категорично отказват.16 Под „големи усилия” житиеписе-
цът има предвид, че светците са били подложени на страшни мъчения, за да се 

8  Вж. например: Каравълчев, В. Свети апостол Андрей Първозвани…, с. 102. Le martyrologe d’Adon. Ses deus 
familles, ses trois recensions. Texte et commentaire par J. Dubois et Genevieve Renaud. Paris, 1984, p. 6; Le mar-
tyrologe d’Usuard. Texte et commentaire par J. Dubois. Bruxelles, 1965, p.221-222.
9  Menologium Graecorum (Basilii Porphyrogeniti Imperatoris), PG. 117. Col. 269-272; Menologio de Basilio II, cod. 
Vaticano Greco 1613, p. 337.
10  Вж.: Halkin, F. Bibliotheca Hagiographica Graeca (BHG), t.3, Societe des Bollandistes, Bruxelled, 1957, p. 33, 
№ 2184; Paris. gr. 1488; SynCP. Col. 407; Paris. gr. 1617; Ambros. B. 104. Текстът на краткото житие, което е 
публикувано в тези малко по-късни ръкописи от Менология, е публикуван от: Delehaye H. Saints de Thrace et de 
Mésie. –In: Analecta Bollandiana, Vol. XXXI, Bruxelles – Paris, 1912, p. 215 – 216. Съвсем кратко споменаване за 
тримата мъченици имаме и в: Acta Sanctorum (AA. SS. Boll.), Januar, t. II, Paris, 1863, p. 661.
11  PG. 117. Col. 269-270.
12  Ibid.
13  Ibid.
14  Мат. 28:19.
15  PG. 117. Col. 269-270.
16  Ibid.
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отрекат от Христос. След като разбира, че всички усилия са напразни, архон-
тът на варварите заповядва тримата да бъдат привързани за дървени колове и 
потопени в ледените води на една река. Зимата била много студена и реката 
била замръзнала. Ледът бил толкова дебел, че хора и каруци свободно минавали 
по него. Когато светците били потопени в реката, водата на мястото, където 
били потопени те, се раздвижила и ледът постепенно се надигнал, така че стиг-
нал до устите на светците. Уморени от многобройните мъчения и страдания, 
те предали на Господа блажените си души.17 

С това завършва краткото житие в неговия изначален, достигнал до нас вари-
ант. В него не са посочени нито името на реката, нито съществуват някакви 
податки, които да насочват къде се е намирала тя, нито въобще нещо, което 
да помогне за нейната локализация. Впоследствие в по-късните варианти са 
добавени някои подробности, които можем да предположим, че са или плод на 
преписвачите, които са решили да украсят разказа за мъчениците, или че те са 
имали достъп и до някакъв друг източник, който не е достигнал до нас. Предвид 
съображенията си, които ще изложим по-долу, считаме, че добавките са плод 
най-вече на въображението на преписвачите и на желанието им да осъвременят 
и украсят текста. 

Още в началото на следващите версии на житието Скития, мястото, къде-
то тримата мъченици са родени и се подвизават, изчезва. Топонимът Скития 
е заменен със „северната (студена) земя на варварите” – „της αρκτώου γης 
των βαρβάρων”; а също така с Готия, тоест, че те са пострадали в Готия 
„παθόντων εν Γοτθία”.18 Някои руски изследователи считат, че употребата на 
Скития е анахронизъм и затова е била заменена с Готия.19 Трябва да отбележим, 
че Скития като географско понятие се използва и през I в., и през III в., като от 
III–IVв. се въвежда още по-диференцираното Скития и Малка Скития, като пос-
ледното включва само земите на днешна Добруджа. Тоест през Х–ХI в. Скития 
може и да е анахронизъм, но не и по отношение на времето, когато е създадено 
първото житие. Целта на повечето изследователи, макар и невинаги нарочно 
преследвана, е тримата мъченици Ина, Пина и Рима да бъдат свързани с готите 
и с тяхната християнизация. А свързвайки ги с готите, те могат да бъдат свър-
зани и съответно със земите на Крим и въобще с черноморското крайбрежие 
на Русия. Да, и в този контекст заявеното във всички версии на житието, че 
тримата мъченици са ученици на св. ап. Андрей, също трябва да бъде обявено за 
недействително или за анахронизъм.20 Защо? Защото или тримата мъченици са 
проповядвали сред скитите, в земите на днешна Добруджа, понеже по времето 
на св. ап. Андрей готите се намират все още далеч на север, или са проповяд-
вали на готите, при това в земите на Русия, но три века след мъченическата 
смърт на св. ап. Андрей. 

17  Ibid.
18  По-късните версии на житието от тук до края ще бъдат цитирани по: Delehaye H. Saints de Thrace…, p. 215-
216.
19  Зайцев, Д. Инна, Пинна и Римма. В: Православная энциклопедия. Москва, 2009, т. 22, с. 680.
20  Ibid. Вж. също Nigro, G. Niceta, Inna, e altri martiri goti. – Annali di Storia dell’Esegesi (ASE), 29, 1, 2012, p. 139; 
Голубинский, Е. История Русской Церкви. Москва, 1901. Т. 1. Периодь первый, с. 32.
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В науката се е наложило мнението, че приемането на християнството от готите 
става през IV в.21 и то е дело на друго голямо име, свързано с християнството по 
земите на България, това на готския апостол Улфила (Вулфила, Урфила, Oὺρφὶλας).22 
Той е наследник на първия готски епископ Теофил, който взима участие на Първия 
Вселенски събор в Никея през 325 г.23 Улфила става епископ на Никополис ад Иструм 
(днес до с. Никюп, Великотърновско) и прави първия превод на Библията на говорим 
готски език, преди още Библията да е преведена дори на латински. Латинският 
превод ще бъде направен близо 40 години по-късно.24 На базата на гореизложените 
доводи, както и на факта, че в редица преписи това кратко епитоме на житието 
е поставено между житията на готските мъченици – св. вмчк. Никита Готски и 
св. мчк. Сава Готски, пострадали през IV в., редица изследователи, които нямат за 
цел да изследват живота на мъчениците, а християнизацията на готите, приемат 
също априори, че светите мъченици Ина, Пина и Рима загиват през IV в.25

В разширения вариант на житието, което се появява през XI в., за първи път в 
един гръцки ръкопис, съхраняван в Парижката библиотека, е направена и една 
интересна добавка, свързана с пренасяне мощите на мъчениците.26 Седем го-
дини след мъченическата смърт на светците, епископ на име Годдас (Γόδδας) 
пренася мощите на светците в едно село, което е имало сухо пристанище27, 
наречено Алиск (Αλίσκος).28 Дали с името на еп. Годдас е търсена умишлено връз-
ка с готите, или действително е имало такъв епископ, не можем да отговорим 
поради липса на изворова информация. Що се отнася до пристанището Алиск, то 
са правени множество опити за неговата локализация. Опитите са дело преди 
всичко на руски учени, които се опитват да го локализират и свържат с крим-
ския бряг.29 Според акад. Е. Голубински Алиск е днешното пристанище Алушта, 

21   Ibid; Вж. също по-подробно: Mansion, J. Les origins du christeanisme chez les Goths. – In: Analecta Bollandiana, 
Vol. XXXIII, Bruxelles – Paris, 1914, p. 5-30; Lenski, N. The Gothic Civil War and the Date of the Gothic Conversion. – 
Greek, Roman and Byzantine Studies, 36, 1, 1995, p. 51-87; Heather, P. The Crossing of the Danube and the Gothic 
Conversion. – Greek, Roman and Byzantine Studies, 27, 1986, p. 289 – 318; Thompson, E. The Date of the Conver-
sion of the Visigoths. – Journal of Ecclesiastical History, 7, 1956, p. 1-11. 
22 Gheler, V. Il cristianesimo oltrefontiera: relazioni politiche e cristianizzazione dei Goti tra il 332 e il 376 d.C.. – 
Cultura giuridica e diritto vivente, vol. 3, 2016, p. 68-76; Gheler, V. La conversione gotica: una questione identitaria? 
In: Culti e religiosità nelle province danubiane. Atti del II Convegno Internazionale. Ferrara 20-22 Novembre 2013. 
Bologna, 2015, p. 619-636.
23  Повече за Улфила вж.: Charles, A., A. Scott, Ulfilas. Apostle of the Goths. The Gothic Churches and their Declin. 
Cambridge, Macmillan and Bowes, 1885; Kauffmann, F. Aus der Schule des Wulfila. Strassburg, 1899.
24  Вж. повече по въпроса: Houghton, H. The Latin New Testament. A guide to its Early History, Text, and Manu-
scripts. Oxford, Oxford University Press, 2016; Gryson, R. AltlateinischeHandschriften Manuscrits Vieux Latins, 
Freiburg, Verlag Herder Freiburg, 1999.
25  Nigro, G. Niceta, Inna, e altri martiri goti.., p. 139-141; Зайцев, Д. Инна, Пинна и Римма…, с. 679; Guerin, P. Les 
Petits Bollandistes. Vies des Saints. T. 1, Paris, 1874, p. 486, в това издание периодът, в който живеят и загиват 
мъчениците, е даден като неопределен. 
26 Paris, Bibliothèque Nationale, Cod. Gr. 1488; Delehaye H. Saints de Thrace…, p. 215-216.
27  Delehaye H. Saints de Thrace…, p. 216. Вж. също: Голубинский, Е. История Русской Церкви…, с. 32
28  Delehaye H. Saints de Thrace…, p. 216.
29  Тук е мястото да отбележим, че в една от най-добре списаните и до днес енциклопедии, която е изключител-
но популярна и в Русия – немската енциклопедия на Брокхаус, не се правят компромиси с истината, но точно 
и вярно е отразено житието на св. мъченици Ина, Пима и Рима. Там е записано, че те са от Малка Скития, 
ученици са на св. ап. Андрей и са пострадали пак в Малка Скития, като е възможно реката, в която загиват 
мъченически, да бъде и самият Дунав. Вж.: Энциклопедический словарь, т. XIII, С. Петербургь, 1894, с. 214-215. 
Вж. също и: Библейско-биографический словарь, т. IV, С. Петербургь, 1849, с. 32.
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което се намира недалеч от Ялта.30 Според друг виден руски изследовател, архи-
епископ Филарет Гумилевский, светците са намерили своята мъченическа смърт 
в гр. Нови Дунавец (римския град Новиодунум), който се намира на брега на р. 
Дунав в Малка Скития (дн. гр. Искача в Румъния, стар български град и крепост, 
който до XIX в. носи българското име Облучица).31 

Тези опити да бъде открито мястото, където са били пренесени мощите на 
светците, от своя страна водят и до редица спекулации в по-ново време, за-
сягащи дори произхода на светците. Така например големият руски архиерей и 
агиограф св. Димитрий Ростовски, който е изложил добронамерено житието, но 
поради епохата, в която е живял, е допуснал грешка, предполагайки, че светите 
мъченици са славяни.32 Друг известен руски изследовател, архиепископ Филарет 
Гумилевский, който, както видяхме в своето изследване за светците на южните 
славяни, подробно се спира на житието на свети мъченици Ина, Пина и Рима в 
своята многократно преиздавана История на Руската църква, дори не спомена-
ва за тези светци и въобще за някакво тяхно присъствие в земите на Русия, 
независимо че подробно се спира на пренасянето мощите на св. Сава Готски.33 

Днес обаче, без да се взема под внимание съдържанието на житието, нито съ-
ображенията, изказани от изследователите по-горе, и най-вече без да се дават 
някакви нови аргументи, се появяват твърдения, че св. Ина Пина и Рима са пър-
вите руски мъченици – „Первые русские святые мученики Инна, Пинна и Римма”.34 
Авторите на подобни статии, целящи да свържат историята на Русия и РПЦ с 
тези мъченици за вярата, си позволяват да изопачават думите от написаното 

30  Голубинский, Е. История Русской Церкви…, с. 31-32. Добре е да отбележим една малка подробност, която 
акад. Голубински навремето вероятно не е знаел. Днешният град Алушта е наследник на основаната през VI в.
от император Юстиниан I крепост Алустон. По-подробно вж. историята на града: http://www.alushta.crimea.ua/, 
посетен на 18.07.2012.
31  Филарет (Черниговский), архиеп. Святые южных славян: описание жизни их. С. Петербургь., 1894, с. 31. Той 
ни съобщава също, че в един белградски синаксар от 1340 г. и в сръбския пролог от XIII в. имената на тримата 
мъченици са предадени съответно като Енен, Нирин и Пен. Архиепископ Филарет дава и други интересни све-
дения за тримата мъченици и особено за населението на Малка Скития, което според сведенията на редица 
древни автори, които той привежда, не са нито гърци, нито римляни… Вж. по-подробно с. 32-33 на посоченото 
съчинение. В твърдението си, че Новиодунум е мястото, където са пренесени мощите на мъчениците, владика 
Филарет допуска грешка, тъй като той отъждествява Ина, Пина и Рима с имената на мъчениците Тирс, Кириак 
и Хеленик от Мартиролога на бл. Йероним, които са отбелязани в деня, в който се честват и нашите мъченици. 
Нашите мъченици липсват от мартиролога. Това кара владика Филарет да мисли, че има просто промяна в 
имената на мъчениците. Св. Тарс, Кириак и Хеленик са пострадали в Новиодунум според Мартиролога.
32  Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих-Миней свт. Димитрия Ростовского 
с дополнениями, объяснительными примечаниями и изображениями святых. Издание Введенской Оптиной 
Пустыни, 1998 (Репр. изд. 1905 г.), т. 5, Январь., с. 679-670. В специална бележка под черта св. Димитрий Рос-
товски е добавил, че под Скития в житието на мъчениците се „разбира т.нар. Малка Скития, която се простира 
от устието на Дунав към Тракия. Светите Ина, Пина и Рима принадлежали към земеделското племе на южните 
славяни, които обитавали по десния бряг на Дунав и по западния бряг на Черно море”.
33  Филарет (Черниговский), архиеп. История Русской Церкви. Периодь первый 988 – 1237. Москва, 1888, с. 
17-22. 
34  Вж. например: Клинин, В. протоиерей, Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий и Русская Православ-
ная Церковь. – Тамбовские Епархиальные ведомости, 5 (65), 2013, с. 41. Солнцев, Н. Первые русские святые 
мученики Инна, Пинна и Римма, 31 января 2014 г. http://pravoslavie.ru/68026.html, посетен на 10.10.2017; 
на друго място, пак под заглавието „Първите руски светци мъченици Ина, Пима и Рима”, четем, че те били 
от славяни от Малка Скития, тоест от Крим. Същото твърдение намираме и на официалния сайт на Джанкой-
ска епархия, една от епархиите на УПЦ – Московска патриаршия на п-ов Крим. Вж.: http://vvinna.blogspot.
bg/2014/07/blog-post_3.html, посетен на 10.10.2017. 
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в краткото епитоме на житието в частта: „Ούτοι οί άγιοι έγένοντο άπό Σκυθίας, 
έκ τού βορείου μέρους…”, като го превеждат „тези светци родом от Скития, от 
северната  част”, с което искат да покажат, че става въпрос за земите на 
Русия. Всъщност тези думи означават: „От Скития, от северната страна…”. 
Тоест, че самата Скития се намира на север, а не че е посочена северната част 
на Скития. Подобни опити за изопачаване на житието явно са били правени още 
през XIX в., ето защо Е. Голубински отделя специално внимание на този пасаж 
и дава правилното му разчитане и тълкувание.35 От думите му ясно се вижда, 
че няма никакви основания пасажът да се свързва с днешна Южна Русия36, но 
независимо от това той се възползва от появата в по-късното житие на Готия 
и съответно на еп. Годас и заключава, че те са пострадали или поне мощите 
им са пренесени в Крим.37 Твърдението му е логично, но само ако игнорираме 
най-ранното епитоме и напълно се доверим на по-късния препис, според който 
обаче мъчениците, от една страна, са ученици на св. ап. Андрей, а от друга, 
трябва да живеят през III в. – което няма как да се съвмести.

Изводите, които ние можем да направим от всичко казано дотук, са следните: 
на базата на най-ранното епитоме на житието, съставено от недостигнало 
до нас пространно житие, имаме трима ученици на св. ап. Андрей от неговата 
проповед в Скития. В друга наша статия, която сме цитирали и която е посве-
тена на проповедта на св. ап. Андрей в земите на България, ясно сме посочили 
на базата на древните извори, че крайната точка в Скития, до която достига 
св. ап. Андрей, е днешният град Варна и неговите околности. Следователно 
това е и мястото, където св. ап. Андрей среща и обръща към вярата светите 
мъченици Ина, Пина и Рима, които следват своя учител до времето, в което той 
ръкополага св. ап. Амплий за първи епископ на града и напуска Скития в посока 
Ахая, която е част от Пелопонес в Гърция. Там св. ап. Андрей претърпява мъчени-
ческа смърт. Верни на завещаното и проповядваното от своя учител, тримата 
бъдещи мъченици тръгват из земите на Скития и проповядват името Христо-
во. Заради тази им проповед са отведени на съд и загиват мъченически през 
зимата в ледените води на някоя река в Скития. Нямаме никакви податки коя е 
била тази река, дали е малка или голяма, дали се намира в околностите на Варна 
или не. Всички предположения, че това може да бъде р. Дунав или дори р. Днепър, 
не почиват на никакви реални основания.38 Отъждествяването на посоченото в 
по-късните жития селище Алиск, с дн. гр. Алушта в Крим също е много произвол-
но, както посочихме то е изградено от император Юстиниан, тоест през VI в. 

Като заключение можем да кажем, че противно на всякакви твърдения, един-
ствените сигурни сведения, които имаме за тези мъченици, са, че те са родом 
от Скития, че са ученици на св. ап. Андрей и следователно загиват за Христа 

35  Голубинский, Е. История Русской Церкви…, с. 31-32.
36   Ibid.
37  Ibid.
38  Вж. например: Филарет (Черниговский), архиеп. Святые южных славян…, с. 31. В някои календари на Анти-
охийската патриаршия тримата мъченици са представени не като мъже, а като жени. Друго напълно неосно-
вателно твърдение е, че Киево-Печорската лавра в Киев е построена върху лобното място на светците. http://
antiochian.org/content/st-inna-st-pinna-and-st-rimma-martyrs-and-apostles-st-andrew, посетен на 10.10.2017.
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през I в. и че това се е случило през зимата в скованите от лед води на река в 
Скития. 

Като логическо следствие на всичко написано дотук, можем да предположим, че 
св. мъченици. Ина, Пина и Рима са от гр. Одесос – Варна, или от неговите близки 
околности и със сигурност църковната общност в града и въобще Православна-
та ни църква има най-големи основания да ги счита за свои покровители.

Що се касае за мястото, където мъчениците били погребани, съвсем хипоте-
тично бихме предположили, че това е станало в древния добруджански град 
Залдапа39, където съвсем наскоро наши археолози откриха втората по големина 
крипта на Балканите.40 Според автора на откритието проф. Г. Атанасов, крипта-
та е направена за саркофазите на трима мъченици.41 Днес обаче саркофазите 
липсват, както и всякакви указания за това кои мъченици са били положени там. 
Затова само хипотетично можем да предположим, че там са били положени 
пречестните мощи на тримата Христови мъченици Ина, Пина и Рима, чиято 
памет е редно да влезе в календара на родната ни Църква и тя да им отдаде 
заслужената почит. Трябва също така да отбележим, че светците са имали и 
своя служба, която въпреки че не е била широко разпространена, поне до XV в. 
е употребявана на Света гора.42 За автор на последованието на мъчениците 
имаме всички основания да считаме големия химнограф преп. Йосиф Песнописец. 
Църквата чества тяхната памет два пъти в годината. На 20 януари се отбе-
лязва тяхната мъченическа смърт, а на 20 юли – пренасянето на техните мощи.

39  Торбатов, С. Залдапа (Zaldapa). – В: Римски и ранновизантийски селища в България (ред. Р. Иванов). Т. 2, 
С., 2003, с. 87-109.
40  Топалова, А. Най-голямата крипта за свети мощи в България откриха в базиликата на крепостта Залда-
па. https://dariknews.bg/regioni/dobrich/naj-goliamata-kripta-za-sveti-moshti-v-bylgariia-otkriha-v-bazilikata-na-
krepostta-zaldapa-2047307, посетен на 16.10.2017.
41  Ibid.
42  Spanos, A. Codex Lesbiacus Leimonos 11: annotaded critical edition of an unpublished Byzantine menaion for 
June. Berlin – New York – Gottingen, 2010, p. 57-59.
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Саймън	Дениър,	
Вашингтон Поуст, 14 ноември 2017 г.

ИИСУС	НЯМА	ДА	ВИ	СПАСИ,	

САМО	ПРЕЗИДЕНТЪТ	СИ	МОЖЕ	

ДА	ГО	НАПРАВИ

Иисус Христос няма ви извади от бедността или да излекува болестта ви, дока-
то Китайската комунистическа партия ще го стори, затова свалете образите 
на Христос и ги заменете със снимка на президента Си Дзинпин.

Такива са инструкциите на местните власти към хиляди селяни в Югоизточен 
Китай – един от знаците за нарастващия култ към личността на могъщия лидер 
на страната, както и за засиления натиск срещу християнското богослужение.

Социалните медии съобщават, че в окръг Юган в провинция Дзянси селяните 
„доброволно” са свалили 624 плаката с християнски слова и образи и са ги заме-
нили с 453 изображения на президента Си. Тези събития, макар и в малък мащаб, 
връщат спомените за култа към личността на първия лидер на комунистически 
Китай Мао Дзедун, чиито снимки са присъствали във всеки дом.

По време на последната кампания активисти на партията, ангажирани с преодо-
ляването на бедността, са обикаляли селата и са пропагандирали усилията на 
партията за развитието на селското стопанство и ограничаване на бедност-
та. „Те разтопиха ледовете в душите на християните” и „им помогнаха да се 
превърнат във вярващи в делото на партията”.

Чи Ян, председател на народния конгрес в градчето Хуангжинбу в окръг Юган, 
отговорен за кампанията за ограничаване на бедността в района, казва пред 
South China Morning Post, че селяните „вече не трябва да разчитат на подкрепа-
та на Иисус, а на партията”.

„Много домакинства живеят в бедност заради заболяване на член от семейст-
вото. Някои се обръщат за помощ към Иисус, за да излекува болестта им – казва 
Чи. – А ние се опитваме да им обясним, че заболяването е физически проблем и 
че онези, които могат да им помогнат, са Комунистическата партия и генерал-
ният секретар Си.”

Чи обяснява, че кампанията се провежда в неговия район от месец април и от-
тогава на домакинствата са били раздадени повече от 1000 портрета на Си, за 
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да ги закачат в домовете си. Християните съставляват около една трета от 
населението в региона, наброявайки между 5000 и 6000 семейства, обяснява Чи.

„Много от хората по селата са невежи. Те мислят, че ще бъдат спасени от 
Бог – допълва той. – Благодарение на дейността на нашите кадри, те ще осъз-
наят своята грешка и ще разберат: вече трябва да търсим помощ не от Иисус, 
а от партията.”

През октомври официални лица от окръг Юган проведоха среща, на която се 
говореше за „усещане за криза” по отношение влиянието на религията в района 
според официалната интернет страница на окръга. На срещата партийният 
секретар на окръга Ху Уей е заявил, че те трябва да работят „за обединението 
на вярващите около идеите на партията”.

А през август официални лица са премахнали кръстовете в окръг Юган според 
Радио Свободна Азия – наподобявайки кампанията, проведена наскоро в съседна-
та провинция Джъдзян.

Жител на друг град в окръг Юган, посочен с фамилно име Лиу, казва пред South 
China Morning Post, че селяните нямат друг избор, освен да приемат новите мерки.

„Имаше семейства, които за лунната Нова година поставяха над вратите си 
стихове от Евангелието, други поставяха кръстове. Сега всички те са свале-
ни – казва той. – Всички те са вярващи и разбира се, не биха искали да ги сва-
лят. Но нямат друг изход. Ако не го сторят, няма да получат своята квота от 
фонда за облекчаване на бедността.”

Китайската конституция защитава свободата на изповеданията, но в същото 
време държавата се опитва да заглуши всяка институция, която може да пред-
ставлява предизвикателство пред пълния контрол над обществото. Християни-
те, будистите, мюсюлманите и другите изповедания имат право да участват 
в богослужения, но храмовете им са подложени на стриктен контрол и лесно 
могат да бъдат затворени, ако се прецени, че представляват заплаха или дори 
отклонение от официалната догма.

Повече отколкото през миналите десетилетия, днес партията се опитва да 
затегне контрола над обществото. На проведения миналия месец в Пекин 
неин конгрес, Си Дзинпин получи нов петгодишен мандат като генерален сек-
ретар, като в същото време беше издигнат почти до равнището на Мао в 
комунистическия пантеон, след като името му беше вписано в партийния 
устав. Критиците му виждат в това знак за опасно завръщане към еднолич-
ното управление в Китай, което имаше катастрофални последици по времето 
на Мао.

В речта си пред конгреса Си Дзинпин отбеляза, че религията трябва да приеме 
ръководната роля на партията, за да се адаптира към социалистическото общес-
тво.
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Местен вестник в югозападната провинция Гуейджоу нарече в свое заглавие Си 
„велик ръководител”, титла, която не е била използвана от епохата на Мао.

В същото време цитатите от Си Дзинпин са видими из цял Китай, особено ак-
тивно тези лозунги започнаха да се разпространяват в хода на подготовката 
за партийния конгрес и след неговото закриване. Един от тях гласи: „Бъди верен 
на мисията и никога не я забравяй”.

Превод от английски: Момчил Методиев
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В началото на ноември Църквата на Англия издаде ръководство срещу 
сексуалния тормоз в началните училища. След като преди три години 
Църквата издаде ръководство срещу хомофобския тормоз, настоящото 
ръководство е разширено в посока на защита на транссексуалното и би-
сексуалното поведение от тормоз, като в него се посочва, че ученици-
те имат право да се обличат според собствените си представи за своя 
пол, без това да бъде коментирано от учители или другите ученици. При 
представянето на ръководството Кентърбърийският архиепископ Джъс-
тин Уелби аргументира издаването му с желанието децата да бъдат на-
сърчени да имат свободата да изследват „какви са”, с оглед желанието 
на Църквата да разпространява християнското послание „без изключение 
и без изключване“. Новото ръководство, което ще бъде прилагано в упра-
вляваните от Църквата на Англия близо 5000 училища, в които се обуча-
ват около 1 млн. деца, беше приветствано от ЛГБТ фондацията „Стоу-
нуол”, но срещна критичното отношение на редица християнски групи в 
Англия. Предлагаме коментара по този въпрос на водещия колумнист на 
консервативното списание Спектеъйтър Мелани Макдона.

Мелани	Макдона	

ПРОБЛЕМЪТ	С	ИЗДАДЕНОТО	

ОТ	ЦЪРКВАТА	НА	АНГЛИЯ	

РЪКОВОДСТВО	ПО	ВЪПРОСА	ЗА	

ПОЛОВЕТЕ	

Реакцията към издаденото от Църквата на Англия ръководство по въпроса за 
половете не беше еднозначна. С документа на малките момчета се разрешава 
да носят диадеми и високи токчета в училище, а към него е приложен полезен 
формуляр, с който учителите са насърчавани да съобщават за транссексуа-
лен тормоз; новите правила, пояснява ръководството, имат за цел да „ограни-
чат тормоза над хомосексуални, бисексуални и транссексуални”. Организацията 
„Стоунуол”1 – която значително разшири дейността си от времето, когато се 
ограничаваше до защита правата на хомосексуалистите – приветства новите 
правила. Но както и можеше да се очаква, християните евангелисти реагираха 
много по-скептично. 

1  „Стоунуол” е водеща ЛГБТ организация в Англия, създадена по името на бунтовете Стоунуол – поредица от 
спонтанни протести в защита на правата на хомосексуалистите, избухнали в отговор на полицейската акция 
срещу ресторант със същото име в Манхатън, САЩ, през 1969 г. Бунтовете се приемат за най-важното събитие, 
довело до възникване на организация в защита на правата на хомосексуалистите.
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Трудно може да се каже, че това ръководство на Църквата на Англия съдържа 
нещо ново. На Генералния синод през юли Църквата одобри решение, с което не 
само приветства транссексуалните хора в Църквата, но и призова Синода на 
епископите да обмисли въвеждането на национално одобрени литургични мате-
риали, съобразени с хората, сменили своя пол. Това решение открива място за 
пародия, но тук само ще се огранича да кажа, че решението беше подкрепено от 
преподобния Кристофър Нюландс от Блекбърн, който в подготвителния текст 
говореше за човек на име „Джордж”, променил пола си от женски, а сетне по-
чувствал необходимостта „да се представи отново на Бог с новото си име и 
полова идентичност”.

Честно казано, не  мисля, че Бог има нужда отново да се представи на Джор-
дж, който си мисли, че е станал непознат за своя Създател, само защото се е 
подложил на хирургическа смяна на пола, но пък коя съм аз да се изказвам по въп-
роса? Само ще добавя, че по този въпрос и Католическата църква има проблеми 
с властите: възможно е тя да бъде задължена да преработи формулярите за 
кандидатстване в нейните училища, като избегне думите „майка” и „баща” за-
ради оплакването на един родител от думите в правилника за кандидатстване в 
католическото училище „Свети Дух” в Уандсуорт. От Църквата вече се очаква 
да стъпва много внимателно, когато иска от свещениците да потвърдят, че ро-
дителите наистина посещават църквата (училището, в което кандидатствах, 
за да бъде приета дъщеря ми, се очакваше много скоро да промени правилата в 
това отношение), скоро може да  се наложи и да забрави стиховете от Битие 
1:27, за да може въобще да приема ученици. 

А и както всички знаем, шотландската администрация заяви, че ще разреши на 
децата от началното училище сами да посочват своя пол, без да се допитват 
до своите родители. Подобно предложение стои на бюрото и на секретаря по 
образованието Джъстин Грийнинг. Мога ли да  имам доверие, че тя ще отхвър-
ли този плашещ опит да бъде подкопан авторитетът на родителите по един 
толкова чувствителен въпрос със съответните психологически и физически пос-
ледици? Не, не мога. Майкъл Гоув, който беше най-добрият секретар по образо-
ванието от поколения насам, веднага щеше да припише подобно предложение на 
налудничави тенденции у неговите автори. Докато г-жа Гринийнг, доказала се 
като безполезна (макар и не вредна) във всяка област, за която е отговаряла, 
не вдъхва подобна увереност. 

Но да се върнем към Църквата. Опитът за противопоставяне на тормоза от 
какъвто и да било вид е безспорно похвален. Но това не означава просто да се 
възприеме мек подход към малките момчета, които си лакират ноктите, нали? 
Става дума за нещо по-фундаментално: възприемането на пола като конструкт, 
като въпрос на избор, поради което той да може да бъде променян по желание. 

Несъмнено християнството е пространство за всички вярващи. Първият човек, 
към когото ангелът Господен изпраща апостол Филип, е един евнух, велможа на 
Етиопия. Днес не съм напълно сигурна къде стоят евнусите в големия дебат по 
транссексуалните въпроси, тъй като самите те не се идентифицират напълно, 
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но те биха могли, допускам, да бъдат причислени към интерсексуалните или поне 
донякъде като транссексуални. Така или иначе, струва ми се, че Църквата няма 
проблем с евнусите.

Но за всички останали от нас някои въпроси за пола не подлежат на обсъждане: 
казано е „мъж и жена ги сътвори”. Човек може да бъде креативен или гъвкав при 
интерпретирането на тези идентичности – самата аз с ужас виждам проявите 
на мъжката страна у мен, когато става въпрос за спорове, годишни изпити, ан-
типатията към съвременните романи за междуличностните отношения или ко-
гато под въпрос е поставен латинският или П. Г. Уудхаус – но полът е даденост, 
един от аспектите на аза, който ни прави човек. А за християните идеята, че 
сме сътворени мъже и жени, според мен следва да бъде ключов момент, през 
който гледаме на този въпрос. Но дори и да не сте християнин, идеята, че полът 
е въпрос само на умозаключение, представлява фундаментално отклоняване от 
човешкостта, както тя винаги е била разбирана. 

Папа Бенедикт предвиди възхода на тези проблеми. Не за първи път в своето до 
голяма степен останало неразбрано Коледно обръщение към кардиналите преди 
пет години в Рим той идентифицира като фундаментална заплаха за семейст-
вото идеята, че полът е нещо, което създаваме за себе си. Ще цитирам откъс 
от тази реч – това са думи, които и Църквата на Англия би трябвало да каже, 
но не го прави:

„... Главният равин на Франция Жил Бернем доказа в своето много задълбочено и 
подробно изследване, че атаката, на която днес сме свидетели срещу структу-
рата на истинското семейство, съставено от баща, майка и дете, е насочена 
към нещо много по-дълбоко. 

Досега ние приемахме, че една от причините за кризата на семейството е по-
грешното разбиране за природата на човешката свобода, ала вече става ясно, 
че под въпрос е поставено самото понятие за съществуване – за това какво 
означава да бъдеш човек. Той цитира известните думи на Симон дьо Бовоар: 
„Не се раждаш жена, ставаш такава” (on ne naît pas femme, on le devient). Тези 
думи полагат основата на това, което днес се разбира под думата „пол” и кое-
то представлява една напълно нова философия на сексуалността. Според тази 
философия полът вече не е даден елемент на природата, който трябва да бъде 
приет и осмислен от човека, полът вече е социална роля, която избираме за себе 
си, за разлика от миналото, когато тя е била избирана за нас от обществото. 

Голямата лъжа, която се съдържа в тази теория и в последващата от нея ан-
тропологична революция, е очевидна. Хората оспорват идеята, че имат природа, 
дадена от тяхната телесна идентичност, която служи за определящ елемент 
на човека. Те отричат   своята природа и решават, че това не е нещо, което им е 
било дадено, а нещо, което те създават за себе си. Според библейския разказ за 
сътворението сътвореното от Бог като мъж и жена се отнася за същността 
на човешкото създание. Тази двойственост е същностен елемент на това да си 
човек, както е отредено от Бог. Самата тази двойственост като нещо, дадено 
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по-рано, сега е поставена под въпрос. 

Словата от историята на Сътворението „мъж и жена ги сътвори” (Бит. 1:27) 
вече са неприложими. Днес в обращение е следното твърдение: не Бог ги е сът-
ворил мъж и жена – досега това беше дело на обществото, сега е въпрос на 
лично решение. Мъжът и жената като сътворени реалности, като природа на 
човека, вече не съществуват. Човекът поставя под въпрос своята природа. От-
тук нататък той е просто дух и воля. Манипулацията на природата, за която 
днес съжаляваме, когато става дума за околната среда, вече се превръща във 
фундаментален избор на човека по отношение на него самия”.

Превод от английски: Момчил Методиев
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Макар и сравнително слабо познат на българската публи-
ка, американският богослов и морален философ Райнхолд 
Нибур (1892–1971) е един от най-влиятелните интелекту-
алци в Америка през ХХ век. Дотолкова влиятелен, че през 
пролетта на 2017 г. стана ясно, че зад туитър акаунта 
Richard Niebuhr се крие не друг, а тогавашният директор 
на ФБР Джеймс Коми, ревностен почитател на Нибур, кой-
то малко по-късно беше скандално уволнен от президента 
Доналд Тръмп. 
Защитник на гражданските права, през 1964 г. Нибур е 
удостоен с най-високия граждански орден на САЩ – прези-
дентския медал на свободата. Но както твърди списание 
New Yorker, туитър акаунтът не е единствената връзка 
между Нибур и ФБР. Възгледите на Нибур привличат вни-
манието и на предшественика на Коми – Едгар Хувър, така че днес в архивите на Феде-
ралното бюро за разследване се съхраняват 600 страници досие на богослова, подозиран 
в симпатии към левицата. 
Роден в щата Мисури в семейство на германски евангелски пастор, Райнхолд Нибур за-
вършва семинария в родния си щат, а след това продължава образованието си в Йейл, 
където защитава своята магистратура. Там, по собствените му думи, преживява инте-
лектуално освобождение от своето локално германо-американско възпитание. 
През 1915 г. е ръкоположен от Германската евангелска мисия и изпратен като пастор в 
Детройт, където успява да увеличи своята конгрегация от 66 на близо 700 души до края 
на 20-те години. През този период Детройт се превръща в четвъртия по големина град 
в Америка, а социалните напрежения, породени от икономическото развитие, стават 
причина и за възхода на Ку Клукс Клан, публично осъден от Нибур от амвона на неговата 
църква. Същинска известност обаче той си спечелва в годините на Първата световна 
война – след нейното избухване германците в САЩ са подозирани в нелоялност, а това 
кара Нибур да призове от страниците на пресата своите сънародници в Америка да ос-
танат верни на новата си родина. През 20-те години Нибур започва да симпатизира на 
каузата на работниците, което, подобно на мнозина интелектуалци от онова време, го 
отвежда към пацифизма и социализма.
През 1928 г. Нибур напуска Детройт, за да поеме Катедрата по практическо богословие 
в Обединената богословска семинария в Ню Йорк. Остава на тази катедра до пенсиони-
рането си през 1960 г., откъдето успява да окаже влияние върху поколения американски 
богослови и мислители, а сред най-известните му последователи е и германският пас-
тор Дитрих Бонхьофер, известен със съпротивата си срещу нацизма.
През 30-те години той постепенно изоставя своя пацифизъм и левите каузи, на които сим-
патизира, за сметка на учението, което става известно като „християнски реализъм”, 
акцент в него е изискването хората да бъдат готови да предприемат морални действия 
в защита на слабостта на своите ближни. В богословието Нибур изпитва въздействието 
на Карл Барт, за да се превърне през 30-те години в един от водещите представители на 
неоортодоксалното течение в американската теология. За един от най-съществените 
му приноси към християнската етика се приема идеята за греха като социално събитие, в 
чийто корен са горделивостта и егоистичното самолюбие. През 30-те години той се изя-
вява като интелектуален опонент на философа Джон Дюи, с когото активно полемизира 
по страниците на вестниците. Нибур защитава религиозната традиция на „Йерусалим”, 
за разлика от секуларната традиция на „Атина”, зад която застава Дюи. 
Като богослов и интелектуалец, Нибур не се ограничава само до теорията, а се опит-
ва да прилага своите идеи и на практика, което понякога го излага на обвинение в не-
последователност. Като млад пастор той подкрепя обръщането на евреите към хрис-
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тиянството, но през 1933 г. написва статия, в която се обявява против „културната 
анихилация на евреите”, извършвана от Хитлер. По-късно той става и първият извес-
тен християнски теолог, изказал мнението, че е неподходящо християните да се опит-
ват да обръщат евреите. А като публична фигура и съветник на известни политици, в 
по-късните години подкрепя ционизма, а след това и създаването на държавата Израел. 
Нибур напълно се отказва от своя пацифизъм в годините на Втората световна война, 
когато подкрепя войната срещу Германия. В епохата на Студената война се изказва и в 
подкрепа на антикомунизма и опитите на САЩ да възпрат възхода на Съветския съюз, 
но по-късно осъжда войната във Виетнам. Изявява се и като защитник на най-важните 
граждански каузи в американското общество. Двамата с Мартин Лутер Кинг изпитват 
взаимно уважение, а Кинг високо го цени като богослов и го кани на най-големите демон-
страции, които организира. 
Влиянието на Нибур в американския публичен живот е най-голямо през първите две десе-
тилетия на Студената война. През 70-те години влиянието му започва да намалява под 
натиска на антивоенните настроения, либералната теология и засилването на консер-
вативния евангелизъм. През последните години обаче в Америка се наблюдава подновен 
интерес към неговото творчество, а редица публични личности го цитират като един 
от философите, оказали влияние върху техните възгледи – сред тях президентите Ба-
рак Обама и Джими Картър, както и Хилари Клинтън, Джон Маккейн и Мадлин Олбрайт. 
Райнхолд Нибур е брат на друг известен американски богослов – Ричард Нибур (1894–1962), 
а от 1931 г. е женен за Урсула Кепел-Комптън (1907–1997), член на Англиканската църква, 
завършила богословие и история в Оксфорд. Райнхолд Нибур е автор на редица книги от 
областта на философията и християнската етика, по известни от които са: Природата 
и съдбата на човека. Християнска интерпретация (The Nature and Destiny of Man. Christian 
Interpretation, Charles Scribner’s Sons, 1943), Вяра и история (Faith and History, 1949), Ирония-
та на американската история (The Irony of American History, Charles Scribner’s Sons, 1952).
Нибур вече е представян в списание Християнство и култура със статията „Тайнство и 
смисъл”, публикувана в бр. 5/2003 г. (прев. Слава Янакиева). Предложеното тук есе е сед-
мата глава от книгата на Нибур Интерпретация на християнската етика (Interpretation 
of Christian Ethics, Harper&Brothers, 1935).

Райнхолд	Нибур

ЛЮБОВТА	КАТО	ВЪЗМОЖНОСТ	

ПРЕД	ЧОВЕКА	

Никоя система за справедливост, установена в публичния ред по силата на поли-
тическа, икономическа и социална принуда, не може да бъде дотолкова съвърше-
на, че да не се нуждае от пречистващата сила на доброволните и непринудени 
междучовешки отношения на доброта и нежност. Тази пречистваща сила не 
само е необходима, тя е и възможна. Ако грешката на средновековния полити-
чески ред се състои в това, че приема за даденост традиционното равновесие 
в системата за справедливост и не се опитва да подобри основите на тази сис-
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тема, нейната голяма добродетел се съдържа в опита  да усъвършенства този 
ред чрез любовта на хората. Независимо от характерното за Средновековието 
лицемерие, вътре и въпреки несправедливостите на феодалното общество се 
разгръща истинска човечност, която буржоазното общество, при цялото си 
сантиментално посвещение на идеалите на справедливостта и любовта, никога 
не успява да постигне. А най-дълбоката грешка на марксизма е в допускането му, 
че един правилен механизъм за социална справедливост сам по себе си и неиз-
бежно ще доведе до появата на хора, които са дотолкова дисциплинирани, че да 
дават „според способностите си” и да получават „според потребностите си”. 
Най-висшите достижения на социалното благо и човешката доброта не могат 
да бъдат гарантирани от никаква политическа система. Те са последица от мо-
рална и религиозна дисциплина, която в наше време можеше да получи по-висока 
оценка, ако Християнската църква не беше направила грешката да се опита да 
я замени с принудата на общото правосъдие.

Необходимото в това отношение е и възможно. Животът на човека се изкач-
ва по възходящата стълбица на свободата, а от това следва, че пред него се 
открива възходяща стълбица от морални възможности. Човек, който живее в 
Ню Йорк, няма свободата и по тази причина няма и възможността да обвърже 
живота си в смисъл на истински близък и братски контакт с един човек от То-
кио. Той дори е ограничаван във възможността за установяване на един такъв 
контакт с хората от собствения си град и нация. Ала винаги съществуват об-
ласти, в които той има свободата да превъзмогне наложените от жизнените 
условия механизми и ограничения и да обвърже своя живот с живота на другите 
в смисъл на доброволно и свободно сътрудничество. Разбира се, не трябва да 
се забравя, че той няма свободата да превъзмогне цялата природна система, 
в която е поставен и която поставя живота му в съревнование с живота на 
другите. А от това следва, че заповедта да обичаш ближния като себе си крие 
както невъзможност, така и възможност. Идеалът, който се простира до не-
възможното, не ограничава възможностите. Тъкмо обратното, той спомага за 
установяването на измерение, в което всяко постижение на братството между 
хората предполага и по-висши и по-широки възможности. 

Моралният ред, необходим за разширяване на интензитета и обхвата на задъл-
женията на един човек към живота на другите, се основава на два фактора: 
разширяването на обхвата, в който животът се чувства задължен да утвърди 
и защити интереса на другия живот, и намирането на правилната динамика в 
подкрепа на този дълг. На тези два фактора съответстват два източника в 
човешката природа, с които този религиозно-морален ред следва да се обвър-
же: естествените дарби на симпатия, на бащина и синовна обич, цялостният 
импулс и чувство за органична близост, присъщи на всички човешки същества; 
и възможностите на разума, способен да разшири обхвата на тези импулси 
отвъд границите, заложени от природата. За съжаление моралните системи, 
поставили си за цел разширяването на рационалния обхват на социалния дълг, 
се отличават с ограничена способност да разрешат проблема за социалната 
и моралната динамика, докато системите, поставили си за цел разрешаването 
на проблема с динамиката, най-често не успяват да се справят адекватно с 
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рационалния принос към морала. От една страна, стоическият, кантианският и 
утилитарен рационализъм пренебрегва или омаловажава проблема на моралната 
динамика, докато от друга страна, романтизмът и многобройни направления в 
християнската мисъл не успяват да отдадат дължимото на разума в моралното 
поведение. Провалът и на двете направления в моралната мисъл придава траги-
чен характер на цялата история на морала в западната култура.

Рационалистите – от стоиците до Кант – правилно оценяват ролята на ра-
зума в морала, ала те не успяват да го обвържат с динамичните аспекти на 
живота. Вярно е, че разумът разкрива „моралния закон”. Той откроява или поне 
допуска целостта на живота, в контекста на който се развива дългът. Затова 
рационалният човек е способен да осъзнае взаимната връзка, съществуваща 
например между живота в Африка и живота в Америка, която невежият човек не 
осъзнава и съответно не изпитва чувство на дълг в тази връзка. Наред с това 
разумът разкрива как неконтролираните импулси предизвикват анархия както 
вътре в човека, така и в социалната цялост. Срещу тази анархия се възправя 
идеалът на реда. Разумът се стреми да създаде система, която е съгласувана 
и последователна както в поведението, така и в областта на истината. Той 
утвърждава съществуването на хармония в живота на хората не само във все 
по-широк и приобщаващ смисъл, тъй като разумът се стреми към справедли-
вост във всяка област на хармонията поради простия факт, че конкретните 
прояви на несправедливостта са подложени на рационално осъждане тъкмо зара-
ди своята непоследователност. Под въздействие на каноните на рационалната 
последователност хората могат да изискват за себе си само онова, което е 
същински ценно, и не могат да придават ценност на никое от своите желания, 
ако те са ценни само за тях самите, но не и за другите. Следователно разу-
мът ги принуждава да споделят всички привилегии освен тези, необходими за 
изпълнението на конкретна функция в интерес на цялото. По тази причина го-
ляма част от специалните привилегии са изключени под натиска на каноните 
на разума – факт, накарал Просвещението да очаква изчезване на несправедли-
востта заедно с невежеството и да изкуши модерния радикален рационалист 
да се стреми към премахването на социалната несправедливост чрез простия 
способ на развенчаване на илюзиите и предразсъдъците, в които социалната 
несправедливост намира оправдание за своето съществуване както в очите на 
своите жертви, така и в очите на печелившите от нея.1 Дори утилитарният 
морален рационализъм не е напълно погрешен; защото на определени равнища 
на поведение разумът разкрива толкова непосредствени и необходими хармонии 
в живота, че те могат да бъдат унищожени единствено от най-необмисления 
егоизъм, но тогава тяхното унищожаване ще доведе и до унищожаването на 
интересите на аза. 

Разумът, накратко, разкрива, че животът в своята същност не е това, което 
той е в своето истинско съществуване, че в идеалния случай животът обе-
динява много по-всеобщи хармонии, отколкото действително съществуващите 
в историята. Стоиците означават това като естествен закон, макар нито 

1  Виж. Robert Briffault, Rational Evolution and Breakdown. Б. а.
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стоиците, нито епохата на Разума по-късно да изясняват дали естественият 
закон е идеалът, към който сочи разумът, или това са конкретни общоприети 
стандарти за поведение в реалната история – объркване, което понякога води 
до любопитното смесване на елементи на радикален и конвенционален морал. 
Романтизмът със своя прекомерен и безкритичен акцент върху моралната дина-
мика на емоциите пропуска да оцени по достойнство тази критична функция на 
разума в моралния живот, а протестантската ортодоксия допуска нейната идея 
за пълната поквареност на човешката рационалност да се отнесе с презрение 
към рационалния принос към морала. Наред с това, разумът е способен само да 
проектира закона, доколкото хората биха се спасили не по закона, а по благодат-
та. Грешките на романтизма частично са коригирани, поне в тази област, от 
Просвещението; но грешките на ортодоксалния протестантизъм (по-конкретно 
на Лутеровия протестантизъм) станаха причина за неговата неприложимост в 
областта на социалната етика. Наистина християнството като цяло винаги е 
имало нужда да се позове на някоя схема на рационализма, за да изгради своята 
етическа структура. Ранната църква се позовава на стоицизма, а католициз-
мът на Тома от Аквино – на доктрината на Аристотел, за да изгради върху тази 
основа своята специфична християнска надстройка.

Въпреки тези важни приноси на разума към моралното поведение и на рационали-
зма към моралната теория никой рационален морален идеализъм не може да про-
изведе морално поведение. Той може да създаде принципи за критика и норми; но 
тези норми са лишени от динамика, за да могат да бъдат осъществени. Както 
в стоическата, така и в Кантовата морална теория конфликтът в човешката 
психика е дефиниран погрешно, а добродетелният разум е противопоставен на 
злите импулси. И в двата случая социалните импулси, с които хората са надаре-
ни по природа, са поставени извън сферата на морала. Така стоиците оценяват 
чувството за жалост като зло, а за кантианската етика единствено действи-
ята, мотивирани от моралния закон, са оценявани като добри – критерий, който 
би поставил майчината загриженост към детето извън моралните действия. 

Рационализмът не само безпричинно потиска емоционалната мотивация за мо-
ралното действие, той е лишен и от разбиране на проблема за моралната ди-
намика, поради което се проваля в опита си да насърчи хората към осъщест-
вяването на идеалите, към които ги насочва. Защото законите не се спазват 
автоматично, без значение дали става дума за държавните закони, или по-ви-
сшите закони на разума. Анри Бергсон критикува стоиците заради тяхната 
неспособност да създадат морал, който да съответства на техния универса-
листки идеализъм.2 С оглед на това, че във всяка система на моралното мислене 
постиженията са лишени от идеали: 

Никое дело не прилича на мисълта за него, 
никое желание не може да се предпази от покритието на плътта. 

Ето защо изглежда несправедливо да бъдат осъждани единствено стоиците, 

2  Henri Bergson, Two Sources of Religion and Morality, p. 52. Б. а. (Български превод: Бергсон, А. Двата източ-
ника на морала и религията. Аргес, 1993).
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особено като се има предвид, че животът на Епиктет и Марк Аврелий придава 
морална искреност на мисловна система, която не може да бъде заличена дори 
от лицемерието и недостойнството на Сенека, Цицерон и Брут. И въпреки това 
е вярно, че стоицизмът не успява да спре упадъка на римския живот и че него-
вият идеализъм като цяло не е нищо повече от преструвка на един малък кръг 
сред интелигентната аристокрация.

Опитите на различните разклонения на рационалния идеализъм да създадат под-
ходяща динамика за своя идеал или подходяща теория за тази динамика се раз-
личават значимо; те си приличат единствено в своята обща неадекватност. 
Утилитарният рационализъм се опитва да използва разума, за да насочи егоис-
тичния импулс към социални цели. Той се надява, че интелектуалното доказване 
на взаимната обвързаност ще бъде достатъчно да убеди хората да защитят 
интереса на своите ближни в конкретни ситуации, водени от користни мотиви. 
Тази теория е абсурдна, защото във всяка конкретна ситуация един живот може 
да действа за сметка на живота на другия; в такива ситуации егоистичната 
цел едва ли може да бъде залъгана от съображения какво е животът и какъв той 
трябва да бъде в своята най-истинска и крайна същност. 

Натуралистическият рационализъм на Джон Дюи3 приема, че разумът създава 
каналите, в които животът неизбежно потича, защото животът сам по себе 
си е динамичен. Разумът осигурява посоката, а естествената сила на живо-
та като импулс гарантира движението към рационално поставената цел. Тази 
теория допуска наличие на несъществуващо единство в импулсивния живот на 
човека, по-високо от реално съществуващото превъзходство на разума над им-
пулса, както и естествено подчиняване на импулса на идеала, което пък се 
опровергава от историята. Тази теория по никакъв начин не може да обясни 
защо народите по света все още са толкова далеч от осъществяването на 
рационално планираните и универсално възприети цели на световния мир.4 Обяс-
нението според тази теория вероятно би било, че разумът все още не е успял в 
достатъчна степен да разяде старите племенни модели на устройство на на-
циите, но подобно обяснение напълно пренебрегва нетрадиционните, но жизнени 
и спонтанни импулси към войната. 

Ако натуралистите сред рационалистите приемат, че разумът може да излъже 
естествения живот до степен той да успее да преодолее себе си, кантиан-
ските идеалисти не успяват да установят ефективна връзка между реалния 
и идеалния свят. Чистият разум е законодателят, който налага закона на ра-
ционалната последователност: постъпвай така, че твоите действия да бъдат 
основа на всеобщия закон. Но какво може да накара човека да спазва този закон? 
Вътрешно присъщо уважение към закона, чувство за дълг. Тази интерпретация 
крие два недостатъка. Първата е, че законът е част единствено от реалност-
та на същността, а не от реалността на съществуването. Следователно той 

3  Джон Дюи (1859–1952) – американски философ, реформатор на образованието, приеман за един от осно-
вателите на движението на прагматизма. Съвременник на Нибур, Дюи е един от авторите, с които Нибур често 
полемизира в своите произведения. Б. пр. 
4  Виж: John Dewey, Human Nature and Conduct, pp. 79-83. Б. а.
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няма никаква сила в царството на съществуването, за да гарантира своето 
осъществяване. Другата грешка естествено следва от първата: разумният 
аз, със своето чувство за дълг, е безнадеждно откъснат от чувствения аз на 
страстите и желанията на естествения живот. Идеалът не може да се реали-
зира сам; той дори не може да опише природните сили в човека, които поддър-
жат този идеал. 

Провалът на кантианската и рационалистичната етика ни носи най-важния ключ 
за разбирането на значимостта на християнската доктрина за любовта и на 
подкрепящата я християнска вяра в Бога. Вярата в Бог означава вяра в транс-
цендентното единство на същност и съществуване, на идеалния и реалния 
свят. Разломът между тях в историческия свят не е разлом между импулса и 
разума, макар тъкмо разумът да прави възможно разбирането на „Божия закон”. 
Разломът може да бъде изразен само с митични средства като разлом между по-
слушание и грях, между волята към доброто и волята към злото. А този разлом 
в крайна сметка може да бъде преодолян единствено чрез любовта. Тук любовта 
означава непринуденото отдаване на аза на обекта на почитание. Така той се 
превръща в изпълнение на закона; защото в съвършена любов целият закон се 
трансцендира така, че това, което е, и онова, което трябва да бъде, стават 
едно. Азът не е принуждаван да възприеме минималните стандарти нито от об-
ществото, нито от друг разбираем, рационален или идеален аз. 

Очевидно е, че тази съвършена любов, също както Бог, се намира в царство-
то на трансцендентното. Каква е връзката между нея и историческия свят и 
какво морално действие тя може да предизвика у човека, за когото е казано, 
че „в членовете си виждам друг закон, който воюва против закона на моя ум”?5 
Отговорът се състои в парадокса на заповедта за любов. Да заповядваш любов 
е парадокс; защото любовта не може да бъде заповядана или изисквана. Да оби-
чаме Бог с цялото си сърце, душа и ум, означава, че всеки разлом в човешкото 
съществуване е преодолян. Но самият факт, че това отношение е заповядано, 
е знак, че този разлом не е преодолян; заповедта произхожда от едната страна 
на реалността към другата, от същността към съществуването. 

Затова идеалът на любовта е преди всичко заповед, обърната към волята. Какво 
е човешка воля? Тя нито е цялостната личност, още по-малко е само рацио-
налният елемент на личността. Тя е цялостно организираната личност, която 
действа срещу непокорните елементи на аза. Волята предполага разлом в аза, 
но не разлом главно между разума и импулса. Волята е рационално организиране 
на импулсите. Следователно християнският идеал за волевата любов не изключ-
ва импулсите и емоциите в природата, посредством които азът органично се 
свързва с другия живот. Затова Иисус обвързва любовта към Бог с естествена-
та любов на родителите към техните деца: „Ако вие, бидейки лукави, умеете да 
давате на чедата си добри деяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде 
блага на ония, които Му искат?”6. Етиката на Иисус се отличава от етиката 

5  Рим. 7:23.
6  Мат. 7:11.



88

Християнска философия

на рационализма в своето одобрение на естествените емоции на съчувствие и 
съжаление, на родовата и човешката солидарност. По този въпрос съществуват 
точки на близост между християнството и романтизма, разкрити най-добре 
вероятно у хора като свети Франциск. Моралната воля не е сила на разума, 
която се налага над емоциите. Тя се възползва от всички сили в природата, ко-
ито извеждат живота отвъд самия него. Ала природните сили извеждат живота 
извън самия него само за да го поробят на свой ред в рамките на по-големия 
аз на семейството, расата или общността, докато, за разлика от романтизма, 
християнската етика никога не е била безкритична към импулсите на социал-
ността. На тях винаги се е гледало от гледната точка на „колко повече”; те 
винаги са били под знака на критиката: „Ако обичате ония, които вас обичат, 
каква вам награда?”7.

„Естественият човек” не само е гледан през критиката на тези абсолютни 
перспективи, той също така е задължен да подражава на Божията любов, да 
прощава, както Бог прощава, да обича враговете си, както Бог ги обича. Под 
въздействие на това религиозно напрежение любовта като естествена дарба, 
Eros, се превръща в Agape.8

В книгата на Анри Бергсон Двата източника на морала и религията религиозна-
та сила, която пронизва „затворения морал” на предаността към семейството 
и общността, е наречена сила на мистицизма. Думата мистицизъм, като опре-
деление на това, което има предвид Бергсон, не е много добре подбрана, защо-
то мистицизмът съдържа в себе си идеята за пасивност и съзерцание, а не за 
морална креативност – тази тенденция е призната и от самия Бергсон, но той 
настоява, че това е характерно само за източните, а не въобще за християн-
ските мистици.9 Но като цяло идеята му е правилна. Мотивиращата сила на лю-
бовта, която трансцендира импулсите на природата, представлява съчетание 
между послушанието на Бог и любовта към Бога. Идеята за послушанието е из-
разена в учението на Иисус чрез концепцията за Божия суверенитет (basileus), 
обичайно превеждана като Царство Божие. Елементът на послушание, на чув-
ство за морален дълг, на волеви акт на приемане на божествените стандарти 
съответства на разделението между добро и зло в човешката душа, което 
прави съвършената любов невъзможна, защото не е възможно съществуването 
на никакъв акт, напълно лишен от съпротивата на егоизма и греха. Елементът 
на любовта към Бога като мотив за социалната любов съответства на факта, 
че склонността към доброто действително присъства в човешкия живот въп-
реки неговата греховност. Фактът, че доброто присъства, но и че към него е 
отправено предизвикателството на греха, намира израз в заповедта за любов 

7  Лук. 6:32.
8  Професор Андрес Нигрен накратко описва разликата, развита в християнската теология между Agape и 
Eros, по следния начин: „Еросът винаги трябва да приема любовта на човека като любов в доброто на човека. 
… Агапе е тъкмо обратното. Любовта на Бог е основата и примерът за всяка любов. Тя се състои в свободно 
себеотдаване и намира своето продължение в Божията любов към човека, защото човекът, получил всичко без 
никакви заслуги, е задължен да предаде на другите това, което сам е получил”. Anders Nygren. Agape and Eros, 
p. 171. Б. а.
9  Виж: Henri Bergson, op. cit., p. 216. Б. а. 
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„Възлюби”. От гледна точка на моралния опит на човека тази заповед може да 
бъде изразена с думите „Чувствам, че съм длъжен да обичам”. 

Бог, любовта към Когото е заповядана в християнската религия, многозначител-
но е приеман като Бог от митично-пророческа концепция, което означава, че 
Той едновременно е основа на съществуването и същност, която надхвърля съ-
ществуването. В този митичен парадокс се крие и етическият парадокс, който 
позволява на хората да се посветят на ценности, въплътени в личности и съ-
ществуване, но и които надхвърлят всяка действителност, като по този начин 
избягват както прославянето на преходните и земни ценности, характерни за 
натурализма, така и отслабващите морала тенденции на мистицизма, склонен 
да вижда в „любовта към творенията” неподчинение на Бог и да ограничава 
любовта към Бог до рационално или мистично съзерцание на божествената 
същност, която надхвърля всяко ограничено човешко съществуване. Каквито 
и да са слабостите на християнството в областта на обществения морал, 
историята свидетелства за неговата плодотворност в изпълненото с любов 
и нежност служение на хората във всички случаи и условия, дори ако се прене-
брегнат заслугите, които то си приписва в грижата за ближните. Христовата 
заповед за любов изисква любов към ближния не защото той е равен с нас в 
своята божественост (стоицизъм) или защото трябва да изпитваме „уважение 
към личността” (християнски либерализъм), а защото Бог го обича. С други 
думи, дългът за любов произтича не от очевидното единство и близост в исто-
рическото съществуване, а от трансцендентното единство на същностната 
реалност. Логиката на тази позиция е ясно очертана от квакерския праведник 
Джон Уулман10 в думите му, изказани по отношение на робството: „На този 
континент много роби са били потискани, а плачът им достига до ушите на 
Всевишния. Неговите присъди са толкова ясни и категорични, че Той не може да 
бъде пристрастен към никого. В своята безкрайна любов и доброта, Той поняко-
га е помагал да се изпълним с разбиране и да уважаваме задълженията си към 
тези хора”11. Несъмнено подобни религиозни разбирания помагат на хората да 
имат чувствителност за действителното единство между живота на хората 
в историческото съществуване, както това е изразено например в думите на 
св. Павел: „Той произведе от една кръв целия род човешки да обитава по цялото 
земно лице”12. Но този дълг се основава на по-висшето единство и чистота на 
ценностите от всяка историческа реалност, което е доказателство срещу но-
сещия разочарования и лишен от илюзии морал на натурализма, в който винаги 
присъства оттенък на романтично преувеличение за добротата на човека, кое-
то на свой ред предизвиква съответната цинична реакция. Но настояването, 
че Сътворението е дело на Бог, винаги е успявало да предпази пророческата 
религия от презрение към частичните и несъвършени ценности на историята, 
както и от съответното идентифициране на религията с пасивното съзерцание 
на трансцендентен отвъден идеал. За съжаление историческото християнство 

10  Джон Уулман (1720–1772) – северноамерикански търговец, журналист и квакерски проповедник, един от 
ранните противници на робството от колониалната епоха на Америка. Б. пр. 
11  Gummere, Journal of John Woolman, p. 216. Б. а.
12  Деян. 17:26.
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понякога е отстъпвало от тази пророческа позиция, както например в богосло-
вието на Тома от Аквино, който под влияние на Аристотелевия рационализъм 
оценява рационалното и мистично съзерцание на божественото като религиоз-
но по-висше от моралното действие. 

Всичко това означава, че християнското учение за любовта е най-подходящата 
метафизическа и психологическа рамка за доближаване до идеала за любов в 
човешкия живот. Това учение успява да усвои всички източници в човешката 
природа, насочени към хармонията на живота с живота, без да се ограничава до 
източниците на „естествения човек”. То е способно да постави морални цели, 
които надхвърлят природата, без да се губи в отвъдното. Степента на прибли-
жаване зависи от степента, в която християнската вяра е не просто теория, 
а живо и жизнено разбиране за живота и поведението. Дългата история на 
християнството въпреки многобройните си грешки не е лишена от постоянни и 
трайни доказателства, че любовта е плод на неговия дух. Мъченици и светии, 
мисионери и пророци, апостоли и учители на вярата свидетелстват с живота 
си, че жалостта и нежността към ближните са венецът на християнския жи-
вот. Наред с това, християнството успява да внесе в простите човешки връзки 
между обикновените хора добродетелите на нежността и загрижеността. 

Всяка религия, както и всеки човешки светоглед, в крайна сметка, трябва да 
намери оправдание в своите морални плодове, но все пак трябва да се съзнава, 
че моралните плодове на религията не са следствие от съзнателното усилие за 
тяхното постигане. Заповедта за любов е обърната към волята, но човешката 
воля не изпълнява тази заповед заради отправените към нея морални призиви. 
Моралните призиви всъщност са признак за разсейване на първичната рели-
гиозна жизненост. Хората не могат да укрепят волята чрез мисълта си. Ако 
волята е цялостната организация на личността в конкретния момент, която се 
противи на непокорните импулси, то силата на волята ще зависи от силата на 
факторите, които са част от структурата на личността. Съответно действи-
ето и отношението на любов, допълващи обикновените природни източници, са 
отчасти последица от историческия и традиционен ред, станали част от соци-
алното и духовно наследство на този човек, и отчасти резултат от стечение 
на обстоятелствата, в които под натиска на събитията човекът бива надарен 
със сили, които надхвърлят неговите собствени. 

Смелостта на войника, способността му да превъзмогне склонността на „ес-
тествения човек” да избяга от смъртта, е плод на велика традиция, укрепена 
от духа на военната общност. По същия начин нежността и великодушието, с 
които хората са способни да се отнасят към проблемите на своите ближни, 
надмогващи естествената склонност на човешката природа, са плод на рели-
гиозно-морална традиция и на лоялността на общността към тази традиция. 
Дори да не можем да приемем възгледа на св. Павел за мистичността на Хрис-
тос, който граничи с магическото, все така си остава вярно, че Църквата е Тяло 
Христово и че праведните живи и праведните мъртви в общение с нея спомагат 
за вграждането в нея на живия Христос, а това е измерение на живота, кое-
то надхвърля склонностите на естествения човек. Съответно е естествено 
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и неизбежно вярващите да се отнасят към същинските дела на любовта като 
последица от мотиви, които не са собствено техни, което е и причината те да 
изповядат заедно със св. Павел, че „вече не аз живея, а Христос живее в мене”13. 

Понякога актът на пълно себеотрицание, на пълното изливане на собствения 
живот заради друг, е следствие от натиска на определен момент, който даря-
ва човека със сили, надхвърлящи неговите естествени способности. Майката, 
която жертва живота си за своето дете, е способна да направи това заради 
изострянето на своя импулс за майчина любов в мигове на криза. В моменти на 
трезв размисъл тя едва ли би отдала себе си изцяло заради живота на друг. 
Същата майка, способна на саможертва в такъв момент, в други, по-прозаич-
ни моменти вероятно несъзнателно би започнала да прави тънки калкулации, в 
които майчината любов ще се сблъска с волята за власт. Мъчениците не по-
стигат мъченичество след размисъл. Дали един човек устоява или отстъпва в 
момента на криза, несъмнено е предопределено от посвещенията, поети преди 
възникването на кризата. 

Посвещението на една кауза може да е толкова силно, че да стане неотменимо, 
а отстъплението от нея да доведе до пълното разпадане на личността. Криза-
та на предстоящото мъченичество увеличава емоционалния натиск вследствие 
на посвещението през предходните години. Наред с това, дълбокото посвещение 
на една кауза потапя човека в нея до такава степен, че цялото социално-духовно 
посвещение на тази кауза го укрепва в миговете на криза и го дарява със сили, 
които превъзхождат всичко, притежавано от него самия. 

Следователно католическото учение, че вярата, надеждата и любовта са „бо-
гословски” добродетели, които се прибавят към моралните способности на ес-
тествения човек чрез изливането върху тях на благодатта, в широкия смисъл 
на думата отговоря на действителността. Единствено не е вярно, че благо-
датта, която се добавя, задължително се излива чрез тайнствата, както и че 
християнската вяра е единствената възможна предпоставка за нея. Божията 
благодат не е толкова тясно ограничена, колкото богословите, защитници на 
историческите религиозни институции, биха искали тя да бъде. Но все пак в жи-
вота съществуват сили, които могат да бъдат описани единствено като Божия 
благодат. Това, което хората могат да постигнат, зависи не от силата на тях-
ното желание, а от силата, която навлиза в тяхната воля и над която волята им 
има нищожен контрол. Всички морални действия наистина са под въздействието 
на парадокса: „със страх и трепет вършете вашето спасение; защото Бог е, 
Който ви прави и да искате, и да действувате според благата Му воля”14.

Но любовта не е само плод на благодатта, тя е плод и на вярата; а това означа-
ва, че цялостното духовно отношение, което формира живота, определя до как-
ви висини може да се издигне моралното действие в определен момент. Делата 
на любовта не са последица от конкретни действия на волята. Те са последица 

13  Гал. 2:20.
14  Фил. 2:13.
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от религиозно-морално напрежение, възможно само ако човек съзнателно живее 
цялостното измерение на живота. Същинските мотиви за любовта, съгласно 
християнското Евангелие, са благодарността и покаянието. Благодарността и 
покаянието са плодовете на пророческата вяра, която познава живота в нейни-
те висини и дълбини. Да вярваш в Бог, означава да познаваш живота в негова-
та същност, а не само в неговото моментно съществуване. А да го познаваш 
означава, че тъмнината, произволът и преходността на моментното същест-
вуване не могат нито да бъдат приети с безразличие, нито да изкушават към 
отчаяние. 

Разбирането на живота в цялостното му измерение изисква покаяние, защото 
всяко морално постижение е изложено на критиката на по-същностното благо. 
Когато бъде анализирано задълбочено, моралното постижение бива осъдено не 
само като несъвършено, но и като грешно. То не само притежава недостатъчно 
съвършена благост, в него присъства и нещо от покварата на злото. Покаяни-
ето не заличава егоизма в човешкото сърце. Но има разлика между човека, който 
има съзнание за тайната на злото в собствената си душа, и този, който само-
доволно приема егоизма като сила, която трябва умело да бъде балансирана от 
алтруизма, за да бъде постигнато моралното единство. 

Разбирането на живота в цялостното му измерение означава да го приемеш с 
благодарност като нещо добро. Той е добро в крайната си същност дори когато 
изглежда зло и хаотично в своята условна моментна реалност. Вярата в негова-
та същност не е произволна вяра. Веднъж възприет, този възглед се потвържда-
ва от действителното историческо съществуване; защото животът, какъвто 
го познаваме в историята и природата, съдържа неизброими символи за своята 
крайна и същностна природа. Изпълнената с благодарност почит към благото 
на живота е движещата сила на любовта в повече от един смисъл. Благодар-
ността за това, което животът е в същността си, е източник на могъща сила, 
която утвърждава онова, което е истински същностно в съществуването – хар-
монията на живота с другия живот. Освен това под въздействие на прозрения-
та на тази вяра ближният се превръща в нещо повече от твар в конкретното 
време и място, който е различен от нас поради произвола на природата и ге-
ографията и който стои срещу нас по необходимостта на животинското съ-
ществуване. Животът му е виждан в аурата на божественото и той съ-участва 
в славата, достойнството и красотата на съществуването. Ние не го обичаме, 
защото той е „божествен”. Ако тази пантеистична нотка присъства в про-
роческата вяра, тя ще доведе до загубата на илюзии. Той не е по-божествен 
от самите нас. Всички ние сме вградени в случайния и произволен живот на 
животинското съществуване и сме увредили безобидните несъвършенства на 
природата с развалата на греха. И все пак наистина сме „Божии чеда”, частица 
от трансцендентното единство, в което сме едно с Бог, което пронизва както 
злото в природата, така и злото в човека. Сърцето ни се открива към нашия 
ближен, когато е видяно през очите на вярата, не само защото тогава го вижда-
ме от трансцендентна гледна точка, а и защото виждаме и себе си от същата 
гледна точка и защото знаем, че сме грешници също като него. Пред величието 
и добротата на Бога част от претенциите на нашия претенциозен аз се раз-
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рушават, а естествената жестокост на нашето самодоволство е смекчена от 
чувствата на жалост и прошка.

Следователно моралната действеност на религиозния живот зависи от по-дъл-
боки източници, от моралните изисквания към волята. Винаги, когато съвремен-
ният амвон се задоволява с излагането на тези изисквания, колкото и искрено 
и ревностно да прави това, той разкрива своята подчиненост на рационалис-
тичните разбирания на нашата епоха. Законът на любовта е следван не защото 
е познат. Винаги когато въобще е следван, то е, защото животът в неговата 
красота и ужас се е открил по-пълно на човека. Любовта не може да бъде по-
желана, но въпреки това може да израсне като естествен плод върху дървото, 
разполагащо с достатъчно дълбоки корени, за да бъдат те подхранени от жи-
вителните източници под повърхността, тъй че клоните му да се издигнат до 
небето. 

Превод от английски: Момчил Методиев
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Свещ.	Петко	Вълов

ОТНОВО	НА	ПЪТ	

Отново тръгваме на поклонничество. То е „образ на пътя, който всеки човек 
изминава в своето съществувание” (папа Франциск, Misericordiae Vultus т. 14). 
Пътят на вярата към Бога е възможен, защото Той пръв към нас се е отправил, 
отворил е прегръдката Си и ни е дарил Своята безкрайна милост. „Милост, коя-
то ще бъде винаги по-голяма от всеки грях и никой не ще може да наложи гра-
ници на Божията любов, която прощава” (вж. папа Франциск, Misericordiae Vultus 
2-3). Веднъж обикнати, за нас остава да отвърнем на любовта с любов, да изми-
нем нашия път, да „възлюбим Господа Бога” и ближния си като последствие от 
това (защото не можеш да обичаш Бога, Когото не виждаш, а да мразиш брата 
си, когото виждаш). Истинският въпрос е доколко и дали искаме да се променим.

Мнозина предприемат поклонничества до свети места, търсейки извънредното, 
подобно на личбите, които очакваха съвременниците на Христа. Някои дори виж-
дат чудното и връщайки се, променят живота си за някой месец, но след това 
постепенно възвръщат лошите си привички, грехове, дори език на омразата. 
Предприетата промяна и изповеди престават. Една вяра, базирана на извън-
редното, на чудодейното и екзалтираното, все още не е узряла, все още не е 
пуснала корени надълбоко (вж. Мат. 13:10-23). Викащите възторжено „осанна” ще 
бъдат тези, които броени дни след това ще викат „разпни Го”. В тази посока 
може да бъде видяна и забраната „и недей казва никому”, отправена от Исус към 
изцерените чудодейно от Него. По-здрава е вярата на тези като стотника и 
добрия разбойник под Кръста, които ще повярват в Христа не когато изцелява, 
а когато умира на Кръста изоставен, охулен, презрян. По-истинска е вярата, 
породена в мълчанието, в отсъствието на Бога, в моментите на страдание и 
духовна сухота, всред изпитанието. Вярата във Възкръсналия се появява след 
тишината на празния гроб, след като са се разбягали пред провала на Разпъна-
тия тези с привидната вяра.
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Жените мироносици останаха верни докрай, защото Го обичаха не защото правеше 
чудеса. Ако се върнем към притчата за сеяча (Мат. 13:10-23), любовта е необходи-
мата почва, за да даде плод семето, защото попадналото на камък (егоизма) няма 
корен и в часа на изпитание вярата на такъв човек отпада. Без любов, без мило-
сърдие не може да има вяра. Една вяра без състрадание, без споделяне, без служе-
ние в конкретното остава абстрактна, остава гола. Христос, виждайки вярата на 
приятелите на разслабения, спуснали го през покрива на къщата, ще извърши чудо-
то, виждайки тяхната любов-съпричастност към страдащия им приятел. В рая се 
отива с ближните, само в ада се отива сам. Конкретният нуждаещ се прави от 
мен свой ближен, той ме избира за свой ближен. Всеки един от нас, точно аз и сега 
съм Божият отговор на молбата на моя брат. Аз съм чудото Божие за конкретния 
мой брат, не е необходимо да се оглеждам наоколо, за да прехвърля отговорността 
на някой друг. Моето милосърдие и моята любов са, които могат да преобразуват 
страданието в благословия, защото чрез мен Той е с тях. Не е нужно да се случи 
нещо извънмерно, за да почувства нуждаещият се утехата.

Вярата, обагрена с цветовете на любовта, е, която дава смисъла на живота. Как-
то казва богословът Йохан Баптист Мец, „Първият поглед на Исус не е към греха 
на другите, а към страданието на другите. А грехът беше за Него отказ от съ-
страдание към другите... затваряне на сърцето в себе си” (сп. Християнство и кул-
тура, бр. 5 от 2017 г., с. 81). Търсенето на Бога минава през близостта с ближния.

В контекста на поклонничеството тук може да се разкаже една кратка поучи-
телна история (apophtegmata) от живота на монасите пустиножители: В манас-
тира Лади-Натрон един ден странник минал и казал на монасите: „Утре по обяд 
Христос иска да се срещне с вас на планината”. На сутринта монасите тръгнали 
бодро към върха на планината. Докато вървели по пътеката, минали покрай един 
престарял просяк, който ги запитал: „Накъде сте се забързали така?”. Те му от-
говорили: „Отиваме на среща с Исус на планината”. Просякът ги помолил да го 
вземат със себе си, но бил стар и болен и не можел да върви. Монасите не искали 
да закъснеят за срещата с Исус и затова един по един му отказали. Последен 
оттам минал монахът Бихай и старецът помолил и него. Обзет от състрадание, 
Бихай го качил на раменете си и се върнал в манастира, за да се погрижи за него. 
Доста се поизмъчил, защото пътят обратно бил дълъг и просякът все повече 
му натежавал на раменете. Когато стигнали манастира, Бихай взел съд с вода и 
коленичил, за да измие нозете на стареца. Когато повдигнал погледа си, с трепет 
видял, че просякът бил самият Христос. Монасите се върнали разочаровани, без 
да са видели никого по обяд в планината. Само Бихай видял Господа.

Предприемайки поклонничеството, ние не търсим святото място, където да се из-
висим „над”, където да се отърсим „от”. Светилища като Фатима и Лурд са места, 
където срещаме състрадание към нашия малък брат, където усещаме човечност и 
съпричастност, където виждаме малките жестове, които се превръщат в малките 
чудеса за конкретния човек, невидими за останалите, далеч от сензационното. 
Търсенето на светостта не е самоочистване, самоиздигане, абстрахирайки се от 
другия. Раят е близостта с Милосърдния Бог, не е Нирвана, не е перфектност, на 
която сам да се наслаждавам. Една поучителна история разказва за праведник, кой-
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то се явил пред Бога и казал: „ето аз запазих ръцете си чисти („от”). А Господ му 
отговорил: „да, чисти, но празни”. Не си дарил любов, не си дарил състрадание. За 
да „запазиш”, не е нужно да се изолираш, да се затвориш в кула, но да обградиш, да 
обгърнеш с любов. Търсенето на светостта минава през подражанието на Светия. 
„Бъдете свети, защото Аз, вашият Господ Бог, съм Свят”, ще каже Бог на Моисей, 
тоест на всички хора. Да бъдем милосърдни, както е нашият Отец, тук става дума 
за постоянно състояние, не за единичен и спорадичен жест.

Тук става дума за способност за прошка, за милост в сърцето си. И това не са 
пожелания, а повеля на живот и смърт. Или казано с думите на А. Чехов, „Умееш 
ли да обичаш, умееш всичко”. Така се изправяме пред основната дилема на кого 
да подражаваме, на Господа или на света (на Бога или на Мамона). Изкушението 
да си като другите е голямо и не е от вчера. Макар и богоизбран, Израил се 
чувстваше малък всред мощните си съседи (Египет, Асирия, Вавилония), народ 
от миризливи овчари, номади, без култура, без „град”, без изкуство. Израил не 
харесва своята различност, а иска да бъде равен на съседните си народи. При-
ема техните обичаи, икономика, култура, божества. В Йерусалим се откриват 
храмове на други богове, свещена проституция, култ към плодовитостта и бо-
гатството, социалната несправедливост расте, господството на свещениче-
ските фамилии, робството са ежедневие. Оттук и протестът на пророците, 
изразители на Божия глас, не е любима мелодия за ушите на „трезвомислещите”. 
Пророкът е гонен и бит, защото пречи, защото дразни.

Християнинът днес също трябва да „дразни”, да скандализира света, иначе не би 
било евангелски, не би бил верен ученик Христов, не би било според сърцето и живо-
та Христов. Защото не само в Античността се чува оправданието „така е устроен 
светът”, „така правят всички”. Това е законът на обществото, в което живеем... 
Ако не правя компромиси, ще бъда взет на присмех, ще бъда неудачник, ще бъда из-
ключен. Не мога да възпитавам различно децата си, не мога да ги лиша от нещата, 
които техните връстници имат, иначе няма да имат приятели, няма да си играят 
с тях, без смартфони и маркови дрехи те ще бъдат аутсайдери, няма да успяват в 
живота. Тук ще вмъкна и действителна случка от катехизиса за деца в София през 
90-те години, когато една баба дойде да отпише внучето си от вероучение, защото 
ние го учим на добро, едва ли не го увреждаме и то няма да успее в живота, няма да 
бъде пробивно и конкурентоспособно. И продължавам мисълта си с това, че родите-
лят днес си казва: „Искам да имам време за семейството си, което е важно, но ако 
не работя допълнително, няма да ми стигнат парите за заемите, за колата, за по-
чивката, за стандарта. Политиците са корумпирани, но няма да пропусна да поискам 
от моя познат препоръка да уреди на добра работа децата ми... аз нищо не правя 
за себе си, всичко е за семейството”. Вярваме в Бог, но сякаш не Му се доверява-
ме. При всяка трудност в по-радикалното Му следване ние попоглеждаме към света 
подобно на евреите, водени от Мойсей в пустинята, които с носталгия си спомняха 
за месото в казаните, което вечер ги чакаше в Египет. Думата, с която Моисей 
призовава евреите да напуснат робството на Египет, е ashrei и означава – тръг-
нете на път. Тази дума на гръцки е преведена с makarios, тоест „блажен”, защото 
започваше пътят на освобождението, пътят към обетованата земя на блаженство. 
Христовата проповед за блаженствата, известна като „нагорната” проповед, за-
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щото е произнесена на планината и е чута от евангелиста Матей в контекста на 
получаването на десетте Божи заповеди от Моисей на планината Синай.

Неслучайно и блаженствата са десет. Призивът „блажени вие” е заповед, начин 
на действие, чието последствие е блаженството, близостта с Бога в Неговото 
царство. Първото всред които е „Блажени бедните духом, защото тяхно е Царство-
то небесно” (Мат. 1:12). „Бедни духом” е характеристика на Божия народ, дадена 
от пророк Софония, който го описва като народ смирен и семпъл, уповаващ се на 
името Господне (вж. Софония 3:12 и 2:3). Бедният духом е, който има Бога за един-
ствено свое богатство в живота. Не можеш да имаш Бог в пълнота, ако твоето 
богатство са нещата, парите, притежанието, властта, кариерата. Да се замислим 
дали блаженствата са част от това, на което учим децата си, дали те са сред 
важните неща и цели. Лошо е, когато в живота взимат превес светските ценности, 
а духовните остават за някой друг момент или празник, подобни на актьора (на гр. 
hypokrites, употребено от Христа за фарисеите), сменящ театралните маски спо-
ред ролите. Лошо е, когато в живота ни надвиват дребните неща, или казано с една 
италианска поговорка, „Ако те ухапе вълк – търпение; жалко, ако те ухапе овца”.

Поклонничеството може да бъде един добър момент да поговорим на децата си 
за Бога, за значимото и душеспасителното, а тук ще цитирам една еврейска 
поговорка, която гласи: „Ако не говорите с децата си за Бога, после ще ви се 
наложи да говорите с Бог за децата си”. Семето трябва да бъде култивирано и 
обгрижвано, за да даде плод, за да не деградира.

Да използваме поклонничеството и за себе си, да се потрудим, да превъзмогнем 
„пълнотата си”, всезнанието, отричащо елемента на изненадата, на тръгването 
от нещо по своему дори незначително, да не приготвяме багажа си с нагласата, 
че нищо ново няма да видим. За едни поклонничеството може да бъде бягство от 
самотата, за други пък бягство от оставането сам със себе си, за трети – по-
редното търсене на невъзможното (поклонничеството като утопия, от гръцкото 
„не място” ou topos). Нека не пропиляваме възможността, която ни се предлага, 
да търсим Божието, да търсим уподобяването със Светия, със същността, с 
Милостта, която Той ни открива и прави възможна за достигане. Да не забравя-
ме, че думите Христови „Аз съм пътят, истината и животът” (Εγο ειμι η οδος 
και η αλητεια και η ζων , Иоан. 14:6) са написани с пълен определителен член. Исус 
не е път между другите пътища, нито истина между другите истини, нито цел 
между другите цели, а сам Той е Животът, Истината и Пътят за постигането 
им. Да търсим Христа означава да търсим спасението. Църквата ни поднася въз-
можността за поклонничеството, за изповедта, за промяната, за близостта с 
Бога. Тя е, както казва професор Калин Янакиев (сп. Християнство и култура, бр. 
2/2012 г., с. 21), спасяваща институция. Тя е за грешниците, но за онези грешници, 
които са жадни за спасение. Най-големият порок в Църквата е да си самодоволен.

Да подражаваме на любовта Христова с живота си. И ще завърша с думите на 
св. Йоан Павел II, който на събралите се ректори на светилища през юбилейната 
2000 година казва: „Всяка набожност, която не прерасне в подражание, е само 
едно суеверие”.
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Иглика М. Василева-ван дер Хайден е доктор по история на рели-
гията и преводач от нидерландски. Специализирала е в Нидерлан-
дия в областта на най-ранните християнски традиции в Близкия 
изток. Отговорен редактор на Marburg Journal of Religion.

Иглика	М.	Василева-ван	дер	Хайден	

НОВИТЕ	ХРИСТИЯНИ	В	ЕВРОПА

В Нощта на теологията в Нидерландия1 в края на септември бе избран не само 
нов „теолог на страната” за идната година, но и богословска книга за изминала-
та година. Приза за книга на богословска тематика за 2017 г. спечели фламанд-
ският философ Давид Десен2 с Бог е бежанец. 

Книгата на Давид Десен (1985) провокира със символиката и категоричност-
та си – не само заглавието Бог е бежанец, но и подзаглавието „Завръщане на 
християнството в Ниските земи” звучат недвусмислено и ангажиращо. Авторът 
неслучайно прибягва към тази провокативност и приканва към размисъл. Прека-
лено дълго според него европейският човек пренебрегва, недолюбва, не желае да 
опознае или чистосърдечно забравя за съществуването на едно витално хрис-
тиянство извън пределите на Европа – едно християнство, чийто най-древни 
традиции, език и ритуали датират от вековете, предшестващи периода на ев-
ропейския империализъм и колонизация. Става дума за разнолики християнски об-
щности, пръснати по цял свят, със сложна история и с нелека съвременна съдба. 
Тази вглъбеност на европееца в собствената му история и в решаващата роля 
на християнството като моделираща сила в европейската култура, тази евро-
поцентричност, го лишава от сетива за новите прояви на християнската рели-
гия на изток и на юг. Десен насочва вниманието към факта, че християнството 
днес е преди всичко южна религия, процъфтяла в региона на „Глобалния Юг”, 
паралелно и в пълна независимост от европейските процеси на секуларизация, 
рационализъм и изтласкванe на религията в частната сфера. 

Авторът пътешества през векове и континенти, без физически да напуска те-
риторията на Западна Европа, проследявайки обособяването на първите христи-
янски средища и общности, както и историята на гонения, изселвания, геноцид, 

1  Ежегодна церемония, провеждаща се от 2011 г. насам, която събира преподаватели по богословие, изда-
тели, редактори от водещи вестници и списания и организации с отношение към теологията в Нидерландия.
2  Давид Десен е също съавтор на книгата Обетованата земя (2014). Завършил е философия в Католическия 
университет в Льовен. От 2016 г. е съветник по въпросите на идеологиите към либерално-консервативната 
партия „Нов фламандски алианс”. 
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религиозни и политически конфликти, глобализация, миграция и преплитането в 
тези процеси на неизменното и натоварено със смисли и символизъм понятие 
бежанец. Давид Десен разсъждава над съдбата на древните християнски об-
щности на територията на днешна Турция, Сирия, Ирак, Иран, в пределите на 
Индия, Китай, Филипините, в Етиопия, Гана, Конго. Едновременно с това посред-
ством разговори и интервюта, проведени с духовни лидери и представители на 
обособилите се на териториите на съвременна Фландрия, Нидерландия и Герма-
ния нови християнски общности от бежанци и имигранти от Близкия изток, Азия 
и Африка, Десен пледира за засилен интерес към най-новите заселници христия-
ни на европейския континент. Той извежда на преден план спецификата на всяка 
общност, носеща характерните белези на своята история и богословие.3 

Книгата е опит да се регистрира зараждането на едно „ново 
християнство”, както го определя авторът. Давид Десен 
описва един модерен феномен, който добива ясни очертания 
още след края на Втората световна война и продължава да 
е актуален и днес, а именно миграцията на християнски об-
щности, идващи извън Европа, и заселването им в силно секу-
ларизираната и индивидуализирана постхристиянска Европа. 
Първият етап на тази миграционна вълна съвпада с периода 
на икономически просперитет в Европа след края на Вто-
рата световна война. По време на Студената война запад-
ноевропейските страни са принудени да се ориентират към 
привличането на работна ръка извън Европа, а последвалото 
обединение на континента и глобализацията дават нов тласък на миграцията 
по света, за което допринасят и бежанските вълни. Появата на диктатури в 
Третия свят, на екологични проблеми, като например разширяването на пустини-
те в Северна Африка и изострянето на религиозни конфликти, стимулира прид-
вижването на нови общности от бежанци. 

Тези общности са сами по себе си изключително нехомогенни, както отбелязва 
Десен, като в официалните статистики и в медиите особено пренебрегвани са 
бежанците християни. Те като че ли остават в сянка, не биват назовавани като 
такива, тъй като официалната нагласа и политика, в съзвучие с принципите 
на секуларизация и индивидуализъм, е да не се поставя акцент върху религиоз-
ната идентичност. Въпреки това налице са някои статистики, които дават 
известна представа за това, че през изминалите няколко десетилетия наред с 
потока от бежанци и имигранти, изповядващи исляма, в Европа са се преселили 
и значителен брой християни. Давид Десен цитира данни на Американския изсле-
дователски център „Пю” (Pew Research Center), според които през 2012 година 
в Европа живеят 26 милиона имигранти християни, като половината от тях са 
се преселили тук от други континенти. Според същия източник имигрантите, 
изповядващи исляма, в Европа през 2012 година са 12 милиона души. Самюъл 

3  Авторът не обсъжда в контекста на тази книга вълната от мигранти и от други страни с християнски тради-
ции, като Русия, Полша, Судан, Япония и др. Но не отрича и тяхното влияние за новото лице на християнството 
на европейския континент, като изтъква например, че най-многобройната група католици в Антверпен днес 
са поляците. 
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Хънтингтън прогнозира в Сблъсъкът на цивилизациите (1996), че през ХХI век 
християнското население в световен мащаб процентно ще е намаляло. Но Десен 
твърди, че няма данни в наши дни това да е факт. Дори напротив: „Когато през 
1900 г. в световен мащаб християните наброяваха общо 558 милиона, т.е. една 
трета от населението на света, по-голямата част от тях живееха в Европа. 
Днес християните наброяват 2,3 милиарда души, което също отговаря на една 
трета от световното население, но три четвърти от тях вече живеят извън 
европейския континент. Една голяма и увеличаваща се група християни живеят 
в Латинска Америка, Африка и Азия, в регион, определян понякога като Глобалния 
Юг”. Християнството винаги е било световна религия, като единствено в пе-
риода между ХIV и ХIХ век то е предимно „европейска” религия, отбелязва Десен.

Според фламандския философ фактът, че много нови имигранти християни се 
установяват трайно и намират дом в Европа, означава, от една страна, че те 
могат да бъдат мост към един позабравен от съвременния европейски човек 
начин на живот, а именно живот, в който религията играе роля във всяко негово 
измерение. Но едновременно с това, подчертава Давид Десен, за съвременния 
европеец, възпитан в идеите на хуманизма и индивидуализма, тази среща ще 
бъде и конфронтираща и тепърва предстои да се изясни бъдещето на тези нови 
общности в Европа. Авторът загатва на базата на проведените от него разго-
вори в съответните християнски общности – с асирийци, халдейци, православни 
сирийци, еритрейски християни, копти и др. – за това как „новите християни” 
възприемат Европа и за различията, които те усещат, като се има предвид не 
само преобладаващият секуларен характер на съвременното европейско общес-
тво, но и това, че християнството, изповядвано в страните от „Глобалния Юг”, 
съществено се различава в богословски план, в отношението си към модерност-
та и в практическите си интерпретации от „европейското”. 

Същевременно Давид Десен подчертава неведнъж сплотеността и ентусиазма 
на всяка една от тези общности, както и особената им позиция на християнска 
диаспора от имигранти, идващи от страни, в които християнството е религия 
на малцинството, често неразбрано, атакувано и маргинализирано.
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На книжния пазар се появи ново издание на Фондация „Кому-
нитас”: Св. Йоан Кръстни, Поезия. Поучения. Писма. Прево-
дът и предговорът на книгата са дело на Петър Рогалски. 
Тук представяме част от предговора на книгата и две от 
стихотворенията на св. Йоан.

св.	Йоан	Кръстни

ПОЕЗИЯ,	ПОУЧЕНИЯ,	ПИСМА	

Настоящото издание включва онази част от писменото наследство на св. Йоан 
Кръстни, която може да се определи като „кратки текстове” и да се подели на 
три групи: поезия, поучения и писма. За разлика от четирите големи произведе-
ния на автора1, кратките текстове като цяло се отличават със своята тясна 
обвързаност с конкретния живот на един монах, босоног кармилит, първопрохо-
дец на Реформирания Кармил, съвременник на възраждането на Католическата 
църква след Тридентския събор.

За да може читателят да си създаде известна представа за този живот, ще 
скицираме най-важните му моменти, известни на историческата наука:2

1542 г. (24 юни?): Раждане във Фонтиверос (провинция Авила) на Хуан де Йепес, 
най-малкия от трима братя, в семейство на тъкачи (Гонсало де Йепес и Кате-
рина Алварес), живеещо в постоянен недоимък.

1548 г.: Майка му, вече вдовица, изгубва втория си син и в търсене на препита-
ние се установява заедно с двамата си сина в Аревало, а после, през

1  Св. Йоан Кръстни, Изкачване на планината Кармил, София, Комунитас, 2011; Свети Йоан Кръстни, Тъмната 
нощ, София, Изток-Запад, 2008; Св. Йоан Кръстни, Духовна песен, София, Комунитас, 2013; Св. Йоан Кръстни, 
Жив пламък на любовта, София, Комунитас, 2016.
2  Представената по-долу възстановка се позовава на: Federico Ruiz, „Introducción general”, in : San Juan de la 
Cruz, Obras completas, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 1993, p. 4-6; André Bord, „Brève chronologie sanjuaniste”, 
in : Saint Jean de la Croix, Oeuvres complètes, traduit par André Bord, Paris, Téqui, 2003, p. 15-16.
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1551 г., в Медина дел Кампо (провинция Валядолид). Хуан остава в този град до 
1564 г., като животът му там е белязан от набожност (редовно прислужва в 
църквата), милосърдие и ученолюбие.

1559 – 1563 г.: Хуан работи като санитар в болницата „Богородица на Въплъще-
нието” и същевременно учи класически езици и литература при йезуитите.

1563 г.: Директорът на болницата му предлага да стане свещеник в нея, но той 
предпочита да постъпи в новициата на отците кармилити в Медина дел Кампо 
и приема монашеското име Йоан на св. Матия. Кармилът го привлича със съзер-
цателния си дух и почитанието към Света Богородица.

1564 – 1568 г.: Полага монашеските си обети. Учи философия и теология в уни-
верситета на Саламанка, който по онова време е на челно място в Европа. 
Признат е за най-добър от студентите не само заради учебните си постижения, 
но и заради светостта си. Живее в семинарията „Св. Андрей” и същевременно 
посещава занятията в университета.

1567 г.: Ръкоположен е за свещеник в Саламанка. Остава неудовлетворен от 
средата и от начина на живеене на съзерцателния опит в Кармила и затова 
възнамерява да влезе в картузиански манастир, но не осъществява намерението 
си, понеже междувременно, при отслужването на първата си литургия в Меди-
на дел Кампо, среща Тереза Авилска, която провежда реформа сред сестрите 
кармилитки (там тя основава втория си манастир) и му предлага да направи 
същото сред братята кармилити. Йоан приема на драго сърце.

1568 г.: На 28 ноември започва реформата на мъжкия клон на Ордена, основавай-
ки манастир в Дуруело заедно с двама свои сподвижници. Живот, наситен с мо-
литва и покаяние и донякъде посветен на свещенослужение в околните селища. 
Става наставник на новистите. Приема монашеското име Йоан Кръстни (букв. 
„Йоан от Кръста”), а реформираните братя стават „босоноги кармилити”.

1570 г.: На 25 януари присъства на основаването на манастир от Тереза в Алба 
де Тормес. През юни продължава реформата, основавайки манастир в Мансера 
де Абахо. От юни до септември ръководи новициата в Пастрана (провинция Гу-
адалахара).

1571 г.: През април в Алкала де Енарес става ректор на първата семинария на 
реформата. Задържа се една година на тази длъжност.

1572 – 1577 г.: Повикан от Тереза, изпълнява длъжностите викарий и изповедник 
на монахините (включително и на нея като настоятелка) в манастира „Въплъ-
щение” в Авила. Период на духовно и на стилово3 съзряване.

1574 г.: Съпровожда Тереза при основаването на 19 март на манастир в Сеговия.

3  От този период са първите негови творби, достигнали до нас.
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1576 г.: На 9 септември присъства в Алмодовар (провинция Сиудад Реал) на пър-
вия капитул на реформираната кармилска общност.

1577 г.: През нощта на 2 декември в Авила е отвлечен от монаси на нереформи-
рания Кармил. За няколко дена е доведен насилствено в Толедо, за да бъде съден 
за неподчинение вследствие на възникнал юрисдикционен конфликт между ста-
рия Кармил и реформираните манастири. Затворен е в тесен и мръсен килер и 
търпи нечовешко отношение. По време на престоя си там цели девет месеца, 
намирайки се между живота и смъртта, изживява значително мистическо, лич-
ностно и литературно израстване.

1578 г.: По празниците около Успение Богородично успява да избяга нощем, из-
ползвайки импровизирано твърде късо въже, за да се спусне по издигащата се 
над река Тахо висока стена на сградата, негов затвор. През октомври участва 
в капитула на реформираната кармилска общност в Алмодовар. През ноември 
отива в манастира в Ел Калварио (провинция Хаен), за чийто настоятел е наз-
начен. Също така помага на кармилитките от близкия женски манастир в Беас.

1579 г.: На 14 юни основава в Баеса друга семинария на реформираната кармил-
ска общност, на която става първият ректор.

1580 г.: На 22 юни папа Григорий XIII разрешава основаването на независима про-
винция на босоногите кармилити.

1581 г.: През март участва в капитула в Алкала, където е официално обявено 
решението на папата и Реформираният Кармил се отделя от стария Кармил. 
Назначен е за трети съветник до капитула през 1583 г. През ноември от Баеса 
отива в Авила, за да подготви с Тереза основаването на манастир в Гранада.

1582 г.: На 20 януари заедно с Анна Исусова открива основания женски манастир 
в Гранада. В края на същия месец започва първото му настоятелство в манас-
тира „Свети мъченици”. Следващите шест години от живота му са особено 
наситени с дела: управление, строителни дейности около градежа и разширя-
ването на манастира, дълги пътувания из Кастилия и Андалусия, основавания, 
написване на коментарите в четирите големи съчинения. На 4 октомври умира 
Тереза Авилска.

1583 г.: През май присъства на капитула в Алмодовар. Преизбран е за настоятел 
на манастира „Свети мъченици” в Гранада.

1585 г.: На 17 февруари основава женския манастир в Малага. През май при-
съства на капитула в Лисабон, където е избран за съветник. През октомври 
присъства на капитула в Пастрана, където е избран за провинциален викарий на 
Андалусия. Вече не е настоятел на манастира „Свети мъченици” в Гранада, но 
продължава да пребивава там.

1586 г.: На 18 май основава мъжкия манастир в Кордоба. През август заедно с 
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няколко монахини от Гранада основава манастира в Мадрид. На 12 октомври ос-
новава мъжкия манастир в Манчуела (провинция Хаен). На 18 декември основава 
мъжкия манастир в Каравака (област Мурсия).

1587 г.: През април присъства на капитула във Валядолид. Престава да изпълнява 
длъжностите съветник и провинциален викарий на Андалусия. За трети път е 
избран за настоятел на манастира „Свети мъченици” в Гранада.

1588 г.: През юни присъства в Мадрид на първия генерален капитул на босоноги-
те кармилити. Избран е за първи съветник и за настоятел на манастира в Сего-
вия, който става генерална къща на Ордена. Следва период, прекаран в Сеговия 
без пътувания и писателство, но силно наситен с дейности, като управленски 
дела, строежи, духовно ръководство.

1590 г.: През юни присъства на втория генерален капитул в Мадрид. Започва да 
изразява несъгласието си с някои мерки, предприети от отеца провинциал Нико-
ло Дория срещу отец Грациан и сестрите кармилитки.

1591 г.: Това е годината, в която се освобождава от напрежението, свързано с 
управлението на Ордена, както и от земния живот. През юни присъства на ге-
нералния капитул в Мадрид. Заедно с Анна Исусова се противопоставя на отец 
Дория, който иска да промени терезианските конституции на Ордена. Вслед-
ствие на това е свален от всякакви длъжности и се предвижда да бъде пратен 
в Мексико, но след настъпилата промяна здравето му се влошава и остава в Ис-
пания. В началото на октомври е изпратен като обикновен монах в Ла Пенюела 
(провинция Хаен). Всички тези пътувания, при които изминава хиляди километри, 
се правят пеша или на магаре. В края на септември се налага да отиде в Убеда, 
за да получи лекарска помощ. Мъчително боледуване и душевни страдания. Умира 
в първия час на 14 декември. 

А ето как описва Йоан Кръстни един негов съвременник, Елисей на Мъчениците: 
„Познавах отец Йоан Кръстни, често съм говорил и общувал с него. Беше среден 
на ръст, със сериозно и достопочтено лице, леко мургав и добродушен на вид, об-
носките му и начинът му на говорене бяха приветливи, много духовни и от полза 
за тези, които го слушаха или общуваха с него. И в това беше толкова необик-
новен и благотворен, че след общуването си с него всички – мъже и жени – бяха 
одухотворени, изпълнени с набожност и влюбени в добродетелта. Имаше висше 
познание и усещане за молитвата и отношението с Бога и на всички въпроси, 
поставени му по тези теми, отговаряше с най-висока мъдрост, оставяйки тези, 
които са се допитали до него, много удовлетворени и обогатени. Обичаше да се 
самовглъбява и да говори малко, смееше се рядко и много сдържано. Когато по-
рицаваше в качеството си на настоятел – което се случваше често – правеше 
това с блага строгост, като увещаваше братолюбиво, и вършеше всичко това 
с удивително спокойствие и достойнство”.4

4  Federico Ruiz, „Introducción general”, in : San Juan de la Cruz, Obras completas, Madrid, Editorial de Espiritualidad, 
1993, p. 7.
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ПЕСЕН	НА	ДУШАТА,	КОЯТО	СЕ	РАДВА	НА	

ПОЗНАНИЕТО	СИ	НА	БОГА	ВЪВ	ВЯРАТА	

Как добре познавам аз Извора, Що блика и тече,
макар да е нощ.

1. Този вечен Извор е скрит, 
ала аз добре знам къде е Неговото селение,
макар да е нощ.

2. Произхода Му не знам, понеже няма такъв,
но знам, че всичко произхожда от Него,
макар да е нощ. 

3. Знам, че не може да съществува нещо толкоз прекрасно
и че небесата и земята пият от Него,
макар да е нощ.

4. Добре знам, че в Него дъно не се открива
и че през Него брод няма,
макар да е нощ.

5. Неговата яркост нивга не помръква
и знам, че всичката светлина е дошла от Него,
макар да е нощ.

6. Знам, че Потоците Му са тъй пълноводни,
че ада, небесата и народите напояват,
макар да е нощ.

7. Потокът, Който се ражда от този Извор5,
добре знам, че е тъй обширен и всемогъщ,
макар да е нощ.

8. Потока, Който произхожда от тези Двата6,
знам, че нито Един от Тях не Го предхожда,
макар да е нощ.

9. Вечният Извор е скрит
в този жив Хляб, за да дарува живот,
макар да е нощ.

5  Т.е. Синът, роден от Отца. Б. пр.
6  Т.е. Светият Дух, произхождащ от Отца и Сина. Б. пр.
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10. Тук Той зове творенията
и те утоляват жаждата си с тази Вода, макар и в тъма,
защото е нощ.

11. Живия Извор, Що желая,
Го виждам в този Хляб на живота,
макар да е нощ. 

ГЛОСА.	ОТ	СЪЩИЯ	АВТОР

Без опора и с Опора,
живеейки без светлина и в тъма7,
аз цял изгарям.

1. Душата ми е откъсната
от всичко тварно,
издигната над себе си
и в сладостен живот
опряна единствено на своя Бог.
Затуй вече може да се каже
това, което за мен е най-ценно – 
че душата ми се вижда веч
без опора и с Опора.

2. И макар да търпя мрак
в този смъртен живот,
злочестината ми не е тъй голяма,
понеже, ако и да ми липсва светлина,
имам живот небесен.
Понеже любовта дава такъв живот 
– когато е по-сляпа – 
че държи душата покорна,
живеейки без светлина и в тъма.

3. Любовта действа така 
– откакто я познах – 
че ако има добро или зло в мене,
всичкото го прави с един вкус
и преобразява душата в себе си.
И тъй в нейния сладостен пламък,
който в мене усещам,
завчас, безостатъчно,
аз цял изгарям. 

7  Вероятно стихотворението е тълкувание на: Ис. 50:10. Б. пр.
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Филип	Зидаров

ИВАН	МИЛЕВ	–	ПОЗНАТИЯТ,	

НЕПОЗНАТИЯТ…

През 2017 се изпълниха две кръгли годишнини, 120 години от рождението и 90 от 
ранната смърт на един от най-популярните и същевременно един от най-ениг-
матичните български художници – Иван Милев (1897–1927). Като че ли самото 
време е синтезирало значението на неговите поява и присъствие на младата 
артистична сцена на страната по един твърде необичаен начин. Неоспорим е 
фактът, че почти столетие след като втората вълна на испанската инфлуенца 
преждевременно отнася този толкова многостранен творец, той остава като 
един от най-разпознаваемите за широката публика образи на творби на даден 
художник, като стилистика и конкретни произведения. И не само това. Непо-
клатимата привлекателност и съвременната оценка на неговото творчество, 
превърнали го в културeн знак на национална културна идентичност, се оказват 
резултат от „модерността”, която те внушават и до днес. Необичайността 
на обстоятелства от такъв характер напомня за поне още един друг предста-
вител на артистичните търсения на XX век, имал сходна неласкава житейска 
съдба и починал също така млад само 7 години преди Иван Милев – Амедео Мо-
диляни. По подобен начин последният приживе остава неразбран и недооценен 
„авангардист”, а почти век след смъртта си запазва харизмата на невписваща-
та се в схемите на своето съвремие художествена индивидуалност, пророкува-
ла естетическите жалони на бъдещето. 

През май и юни 2017 година Софийската градска художествена галерия почете 
този необикновен от всяка гледна точка талант с мащабна експозиция под 
името „Иван Милев – Посоки” с амбицията да покаже в поляризираната свет-
лина на кураторски акценти различните аспекти на неговото многостранно 
творчество. Иван Милев – автентичният, появил се като че ли от нищото 
талант, превъзхождащ своите професори от бъдещата Художествена академия; 
Иван Милев – радетелят за истинския дух на „народно изкуство”, различно от 
налагания дотогава етнографски натурализъм; Иван Милев – спиритуалният, 
запленен от автентичната духовност на религиозната тематика; Иван Ми-
лев – мечтателят, оценил дълбочината и мъдростта на фолклорния легендариум 
и приказната връзка с изкуствата на Ориента; Иван Милев – авангардният, 
осъзнал значението на декоративното изкуство като част от разбирането за 
съвременна европейска естетика. 

Когато бях малък, понякога ходех на гости да си играем с внуците на Иван Ми-
лев, защото бяха мои връстници. Много преди да започна да си давам сметка 
кой е дядо им, бях останал задълго омагьосан пред една голяма картина, окачена 
на централно място до камината в просторния хол на къщата в Бояна, винаги 
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осветена от високите френски прозорци, през които човек можеше да се лю-
бува на тучната зеленина на Витоша. Беше се запечатала в съзнанието ми 
като някакво приказно видение с фантастичен пейзаж от отвесни склонове на 
страховита планина, изникваща от мозаечните водовъртежи на някакво недей-
ствително море, между които се плъзга ладия с платно и в нея – млада жена в 
носия, гушнала детето си, а върху нея от странния орнаментален облачен свод 
се спуска благодатен светлинен сноп. Много години по-късно вече знаех, че не-
забравимото емоционално изживяване е било първата ми среща с известната 
Милева Светогорска легенда, създадена само година преди неговата смърт, 
която остава както най-голямата му картина, така и един от неговите истин-
ски capolavori 1. Десетилетия по-късно, като куратор на споменатата изложба, 
трябваше да положа немалко усилия тази така знакова за автора си творба, 
заедно с редица други не по-малко важни, като знаменития, често поставян 
наравно с прочутите работи на Густав Климт портрет на Анна Каменова, да 
намерят място в експозицията. Времето бе превърнало Иван Милев в изключи-
телна монетарна ценност и много от емблематичните му произведения вече 
бяха в най-често анонимни частни колекции и появата им пред публика ставаше 
все по-проблематична. От една страна – тъжно и жалко, от друга – амбициращо 
за бъдещите изследователи и тълкуватели на неговото творчество и значение 
за естетическото развитие на неговата епоха.

В кратките само 30 години, които съдбата му отпуска, Иван Милев се изявява 
не само като забележително оригинален, но и като изключително многообразен 
художник. Все още до голяма степен недообяснени са връзките и взаимодейст-
вията в неговите така различни посоки на творчески интереси. Той сякаш е 
едновременно естетически изолационист, търсещ истината в някаква откъсна-
та народностна духовност, във фолклорната образност и в религиозната сим-
волика на християнската тематика, а в същия момент споделя възгледите на 
водещите личности на кратковременния български модернизъм на 20-те години, 
като Гео Милев, Андрей Протич или Николай Райнов, постулирали декоратив-
ността и експресионизма като истинските съвременни форми на изкуството. 
В една уникална своя естетска амалгама Иван Милев превръща личния си стил 
в някакъв своебразен „експресивен символизъм”, предаващ посланията си както 
през самотата в медитативните и мистични творби, така и в сецесионовата 
орнаментика на революционния за времето и географията си принос в илюстра-
цията и развитието на дизайна на книгата или в декоративната стилизация 
в едва двата известни стенописа, в жилището в София и в Стайновата къща 
в родния Казанлък. Съвсем симптоматично, подобно на редица други известни 
имена на европейския модернизъм, в последните години от живота си Иван Ми-
лев насочва таланта си към работа в театъра с осъществената сценография 
на постановки на сцената на Народния театър. Необходимостта от по-дълбоко 
разбиране и вникване в духовния свят на един артист от такъв ранг, значение-
то на когото се доказва от самото време, запазило го в „кулата от слонова 
кост” на стойностите, валидни за всяка съвременност, винаги ще предоставя 
нови възможности за дописване на културната история.

1  Capolavori (ит.) – шедьоври. Б. р.


