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Ангел	Иванов

ДА	СЕ	УЧИШ	НА	МИЛОСЪРДИЕ	

Три дни с доброволците към параклиса на „Александровска” 

11 юни, четвъртък, 9:00

Още на арката на „Александровска” – медицинско лице без лице, в ковид костюм 
от горе до долу: шлем, очила, ръкавици и незнайно защо непремахнати калцуни 
върху обувките – само за да напомни, че заразата все още е някъде там (тук). 
Отвъд арката е вътрешният двор и първото, което изниква пред очите ми, е 
спортната зала, на чиято фасада освен имената на спортовете, които се прак-
тикуват рехабилитационно вътре, е изписана и Хипократовата клетва. В парка 
владее мир – смирението пред болестта, страхът от смъртта, но и надеждата 
за излекуване. Малкият болничен параклис се белее като горска гъба, измита от 
дъжда сред околната зеленина. Отпред са наредени празнично украсени икони. 
Литургията тъкмо е започнала, служи сам владиката, благословил доброволче-
ската инициатива и оказващ духовен надзор върху нея. Вътре намирам няколко 
души. Всъщност това са доброволците. С кимане ме посреща Деян, с когото 
имам уговорка. Потъваме в литургията, припявайки.

Днес е празникът на св. Лука Войно-Ясенецки, небесен покровител на добро-
волното болнично дело. Затова има и литургия, затова и епископ Тихон е тук и 
служи.

Клетвата на св. Лука Кримски е по-различна от онази фасадната одеве.

Ангел Иванов е роден през 1988 г. в Габрово. Завършва жур-
налистика в Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски”, един от създателите на студентското радио „Реак-
ция”. Бил е сценарист на редица телевизионни предавания. 
Негови текстове са публикувани в немалко печатни и онлайн 
медии. През лятото на 2013 г. извървява пеша цялото родно 
черноморско крайбрежие – от Дуранкулак до Резово – или бли-
зо 400 км за 12 дни. През 2019 г., заедно с група поклонници, 
извървява пеша разстоянието между Велико Търново и Рил-
ския манастир за 1 месец по максимално автентичния марш-
рут на пренасяне мощите на св. Йоан Рилски преди 550 г. 
(близо 600 км). Пътувал е на автостоп из България, Балканите, Европа и Азия. 
Бил е пилигрим на Божи гроб, из Светите земи и на Света гора Атон (няколко 
пъти). Част от тези многобройни пътувания са описани в дебютния му сборник 
с разкази Техническа проверка (изд. Scalino), излязъл в края на 2018 г.
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От житието му знаем, че обикнал страданието – чуждото в болниците и свое-
то в затворите, гонен от атеистичната власт; талантлив художник, предпочел 
пред бляскавата академия и творческото обкръжение медицинския институт и 
сетне болните по селата, на които да помага отдадено; съкрушен, че трябва 
да прави важни открития в хирургията, използвайки трупове; непоколебим в же-
ланието си да отиде да лекува и на фронта на Руско-японската война; готов да 
използва в операциите поради оскъдица дори кухненски нож и човешки косми за 
зашиване на рани и прорези; и в края на живота си дори полусляп, с подагра и 
увити в бинтове крака, отслужващ всеки ден света Литургия, а следобед – пре-
глеждащ безплатно пациентите.

От владишката проповед след края на литургията съм си записал следните думи:

Нашият живот има смисъл само когато сме в служба на другите.

Истински еманципиран е онзи, който ползва цялата извоювана свобода в служба 
на обществото. Иначе не е еманципиран, а е един префинен егоист.

(Към доброволците) Бъдете със самочувствие, но нека това самочувствие бъде 
равно на смирението ви. Смирението е да не се взимаш много на сериозно. 
Почнете ли да се взимате много на сериозно, нещата не вървят на добре. Тога-
ва елате при мене да ви сваля на земята.

След литургията – акатист на 
св. Лука. Чете се всеки ден в 
параклиса в 11 ч. В 15 ч., отно-
во всеки ден, се чете и акатис-
тът на храмовия покровител – 
св. мъченик Георги Софийски 
Най-нови.

Помня как преди около година 
забелязах простичката, невпе-
чатляваща с нищо, без цвят и 
калиграфия обява за инициати-
вата, която набира доброволци. 
Бели листчета с черни буквички, 
едва крепящи се по вратите на 
столичните храмове под напора 
на вятъра и несъпричастието:

В столичния параклис „Св. 
Мъченик Георги Софийски 
Най-нови” при УМБАЛ „Алек-
сандровска” са необходими 
доброволци във връзка с по-
сещения и общуване с боле-

Част от доброволците заедно с Тивериополския епископ 
Тихон пред параклиса „Св. Георги Софийски Най-нови”
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дуващи хора. Предварителен опит не се изисква, доброволците няма да 
полагат медицински грижи и ще преминат през предварително обучение.

Дейността се извършва с благословението и подкрепата на Негово Преосвещен-
ство епископ Тихон Тивериополски.

12:30, „Люлин” 7

Днес има едно посещение – при 85-годишната Вера1. Тя е с доста заболява-
ния – онкологично, още сърдечна недостатъчност, прекаран инсулт и диабет. 
Отиваме при нея с Александър, който е художник, и с Анита, която е счетово-
дител. Свободната професия при него и възможността за работа не в офиса в 
настоящата ситуация при нея позволяват в делничния подиробед да бъдем тук. 
Александър ме подготвя за срещата горе още на разбития тротоарен плочник 
пред входа на блока. Вера е абсолютно сама, макар че някакви съмнителни ти-
пове по болезнено познатата схема се навъртали около нея с желание уж да я 
обгрижват, а всъщност да получат апартамента  на тепсия, приписан на тях-
но име. Засега тези опити биват парирани.

„Преди няколко месеца, когато за пръв път отидохме при нея, тя беше унила, 
затворена и необщителна, сега, и ти ще видиш, е доста укрепнала и с бодър дух, 
вероятно и заради молитвите. Бог е милостив.”

Вера също е била счетоводител, прекарала голяма част от живота си в Русе, 
има аристократична жилка – майка  е била хористка в операта. Александър, 
като довереник на домакинята, отключва и влиза пръв. Повечето болни хора са 
се стаили в стаите си, във или около леглата си. Ние изчакваме в коридорчето 
и го чуваме: „Водя ти още гости”. Веднага ми прави впечатление богатата биб-
лиотека още тук във вестибюла. В този дом се чете. Следва стаята на Вера и 
самата тя, изправена с проходилка пред себе си. Прилича на кротка костенурка, 
неотделима от корубата си.

– Няма ли да престане коронавирусът? – пита Вера.

– Надяваме се, че ще престане скоро – отговарям аз и поглеждам другите.

Следват текущи разговори между доброволците и Вера за храна и лекарства. 
Посещават я веднъж седмично, обикновено по двама, такава е възприетата 
практика изобщо в програмата. Тя приказва интелигентно и одухотворено, про-
влачва фразите и от време на време говорът, а вероятно и мисълта й, се 
разпада в пространството като вълна, която стига брега. Но вместо шумяща 
пяна – пращящият глухо радиоефир от включен транзистор наблизо, вероятно в 
кухничката в другия край на апартамента.

1  Имената на страдащите хора са променени в текста от уважение именно към страданието им и още – към 
свещената им самоличност преди всичко пред Бога.
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Александър вади заръчаните неща: сирене гауда, бурканче маринована сельодка 
и разбира се – неизбежните лекарства. Разказва ми с умиление как дори наскоро 
баба Вера проявила желание да отиде на маникюр. И той, вярно, я качил в колата 
едва-едва и я закарал при нейната някогашна маникюристка в стария  жилищен 
квартал недалеч от тук.

– Аз много не обичам да говоря за себе си, така че кажете вие… – Вера ме по-
глежда с големи очакващи очи.

– Знаете ли, нямам ясна идея какво да си говорим. – И пак търся помощ от дру-
гите с поглед. – Може би просто да си поприказваме спонтанно и човешки, не се 
чувствайте притисната да споделяте каквото и да било. Можем и да мълчим.

Мълчим.

После ми показва книгата, която стои до главата  в леглото: Стайнбек, „За 
мишките и хората” и „Улица „Консервна” в едно. Представям си я как попива и 
преживява приключенията на Мак и момчетата. Александър вади телефона си и 
 показва снимки, пратени от сестра му, която от 20 години живее в Америка. 
Веднага реагирала, когато той  разказал за Вера. На снимките са пейзажи от 
действителната улица „Консервна” в Калифорния – аквариумът, където пребива-
ва морският биолог Док и статуята на самия Стайнбек на пристанищния кей.

– Монтерей – шепне Вера, докато образите се сменят пред очите .

– Обичате да четете, значи.

– Не мога да заспя, без да прочета нещо – следобед и вечер. 

Виждам я със захлупена на гърди книга.

Александър я кара да разкаже как по време на гимназията в Русе обичала да плу-
ва в Дунава. Тя се оживява мигновено и разказва как веднъж граничните катери 
подгонили нея и дружките , задето влезли много навътре. Но не я било страх. 
Било „истинско удоволствие”.

Накрая се уточнява списъкът за пазаруване: свинско месо, руска салата за гар-
нитура, сок от кайсия и бисквити. Хляб си има, по-малко от половинка, но стига. 
Бонка ще дойде в неделя и ще  купи още. Трябва  и нов термометър с по-едри 
цифри, за да ги вижда, че тоя не става.

На изпроводяк Вера ми се извинява:

– Прощавайте, много е разхвърляно…

– Щом има книги, значи всичко е наред.
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19:00, онлайн среща 

Доброволческите дейности са във вторник и петък. В четвъртък има обучение 
за доброволците, водено от психиатъра проф. Тома Томов, но сега, в пандемията, 
където е възможно, срещите на живо са ограничени. Ето тази вечер се провеж-
да своеобразна онлайн оперативка за сверяване на часовниците по конкретните 
случаи с нуждаещите се и за обрисуване на общата картина. Най-активен в 
конферентния разговор е Деян, който е и основното организационно и свързващо 
звено. Човекът оркестър в случая е слаба метафора.

Основната тема е как да се преосмисли активността на групата сега, когато, 
от една страна, противоепидемичните мерки лавинно се разхлабват, но от дру-
га – предстои лято, част от доброволците ще почиват, други ще се приберат 
по родните си места. Въпросът е дали да се възстановят изцяло предпандемич-
ните дейности, или тъкмо обратното – да се направи пауза. Или в крайна смет-
ка да се действа с наличния кадрови капацитет и през лятото.

Строгите планове обаче отстъпват пред искрените думи на един от добровол-
ците. Докато говори, очевидно невръстната му дъщеричка се обажда наблизо.

„Искам да ви споделя какво се случва около мен и защо отстрани изглежда, че 
съм загубил инициативност. Аз самият съм в много затруднено положение в мо-
мента. Дори горивото, което инвестирам при разкарването по адреси, ми пред-
ставлява затруднение. Притеснявам се да не ми прегорят бушоните от много 
напъване, да го кажа на прост език. Да кажем, че внимавам какво правя, когато 
аз самият съм в нужда. Не искам да се депресирам, защото действително е 
тежко. Трябва да си реша някакви битови въпроси. Просто искам да хвърля малко 
светлина какво се случва около мен, защото иначе няма да е честно. А и от 
несподеляне понякога възникват допълнителни проблеми, затова предпочитам да 
съм директен и открит.”

Следва известно време на мълчание в конферентната връзка. Гледам екрана и 
сякаш на него се изписва:

КОЙ ПОМАГА НА ПОМАГАЩИТЕ?

Има бюджет от дарения за гориво на колите, но доброволците масово не се 
възползват от него. Неудобно им е да го правят.

12 юни, петък, 12:00, пред параклиса

Сборен пункт са няколкото пейки отпред. Днес ще се развозва храна по адреси. 
От „Люлин” до „Младост”. Скачам в колата на Деян, за да си говорим подробно. 
Отиваме наблизо за порциите. Той кара, а аз го разпитвам.

Столичната община има социален патронаж. Освен че носят храна, веднъж 
седмично могат да изпратят човек, който да почисти, да изкъпе болния, да го 
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обслужи най-общо. Е, да де, ама в началото на епидемията от общината се от-
теглили от този ангажимент заради страх от коронавируса. „По принцип това 
не ни е във фокуса, но ти не можеш да отидеш и да попиташ с жив интерес 
човека как е, а той да е овъртян до ушите в… нали!?”

Паркираме до гостилницата. Отпред вече 
се вие опашка от общи работници, хора от 
близките офиси и домакини, които се редят 
за обедното меню, от което да отнесат 
вкъщи по едно първо-второ-и-трето. Ние 
обаче сме с преференция и минаваме по-
край всички. Собственикът, който дарява 
храната, е популярен привърженик на ЦСКА, 
който с меценатски жест на благоразполо-
жение ни сочи наредените върху дървената 
маса уханни торбички с кутийки и кофички. 
Доколкото се вижда – супа, месно основно 
със салата за гарнитура, хлебче и десерт. 
Товарим порциите в багажника и поемаме 
обратно към параклиса. Деян разказва:

„Ние имаме мрежа от лекари, които ни сим-
патизират. Обсъждаме случаите с тях. По-
магат ни за хоспитализация. Когато пък 
при тях има някакви тежки случаи, се обръ-

щат към нас. Така например д-р Данов от „Пирогов”, който преди е бил в „Алек-
сандровска” и досега е в църковното настоятелство на параклиса, ни насочи 
към едно момче, негов пациент, с тежка цироза. Посещавахме го, но за съжале-
ние почина, Бог да го прости. Млад човек, семинарист, загубил майка си и баща 
си и се пропил. Поел по нанадолнището. Настаниха го в психиатрията за лечение 
от зависимостта, но направи бронхопневмония, говори се, че може и коронавирус 
да е било, но не знаем със сигурност”.

Интересното е, че понякога самите хора, на които се помага, искат на свой ред 
да помагат. Възрастна жена, която посещават, казала, че желае да дари едно 
свое елече за човек в нужда. Така друга жена му се зарадвала. Доброто издирило 
доброто.

Отново сме на пейките пред параклиса заедно с останалите доброволци, за да 
направим разпределението на кесиите по колите. Подгрупичката за носене на 
храна обикновено се движи с 3 автомобила. Разпределят се адресите на нуждае-
щите се. Продължаваме с Деян, но се качвам в колата на Мая – тримата заедно 
ще отидем на първия адрес в „Дружба”, за да занесем порции и да се запознаем 
с жена, която наскоро е потърсила контакт с групата. Имала две болни дечица – 
с порок на сърцето и с епилептични припадъци – както и полусляп мъж, който 
носел вкъщи скромна заплата от работата като склададжия.
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„Винаги когато човек в нужда ни потърси, подхождаме с доверие, но когато 
отидем на място, проявяваме и някакво благоразумие, защото все пак трябва 
да бъдем добри управници на това, което ни е дадено, колкото и малко да е то. 
Обикновено гледаме медицинска документация. Говорим и с личния лекар, който 
е в течение”, казва Деян.

Мая е в инициативата от около месец и половина. Включва се по време на коро-
накризата. От софтуерната фирма, в която работи,  дали 2–3 свободни дни на 
месец за доброволчество. А тя така или иначе почти изцяло работи от къщи и 
разполага с времето си. 

– … И си казах: това е страхотна възможност! От много време исках да го 
живея тоя християнски живот, да не е само пожелателно на думи.

– Ние сякаш повече ходим по храмовете, отколкото при хората – подхвърлям  аз.

– Именно.

Черкува се в параклиса на Богословския факултет, който обаче сега е затворен. 
Посещава четирима-петима болни. Разказва ми за Добрин, възрастен човек с мно-
жество заболявания. Претърпял е няколко операции за смяна на стави. Има и диа-
бет. Дискусията дали да се махне десертът от една от торбичките одеве пред 
параклиса, е касаела него. Придвижва се трудно. В някои от дните работи като 
пазач на паркинг. Има синове, които обаче не се грижат достатъчно за баща си.

– Не прозелитствате, не проповядвате? – решавам деликатно да я провокирам.

– Не

– Просто акт на добротворство?

– Да, но попитат ли ни, винаги ще отговорим.

– А какво отношение виждате в хората?

– Едните са благодарни и добре настроени. Има и други, които просто не могат 
да надмогнат болката си.

– Но вие не подхождате избирателно…

– Ние като доброволци трябва да сме готови да понесем всичко. В крайна смет-
ка, не го правим заради благодарностите и доброто отношение.

– Всъщност ти си се присъединила към групата в сърцето на пандемията. Мно-
го хора това би ги спряло, включително и мен. Аз си падам малко хипохондрик и 
ме е страх. Абе, шубе ме е. Това, че сега обикалям с вас, за да пиша, е някаква 
небесна ирония, Божи промисъл.
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– Аз имам други страхове, но не и в това отношение. Явно всеки си има нещо, 
което го смущава. Но в случая си казвам – каквото Господ е рекъл.

Разговорът с жената с болните деца е на вратата на жилищния блок. Оплаква 
се, че у тях горе е тясно, а се прескачат цели две семейства. Пита за работа и 
това вдъхва доверие. Преди се е грижила за стари и болни хора и може да бъде 
нещо като социален асистент за някого от другите нуждаещи се. Деян обещава 
да помисли.

После се местя в неговата кола, а Мая продължава сама по указаната последо-
вателност от адреси.

„Всичко започна преди около година – започ-
ва хронологическия си разказ Деян, докато 
се качваме обратно на „Цариградско”. – Тя 
идеята си е на Господ Иисус Христос де – 
да посетим болните. Забележи, Той много 
рядко говори така недвусмислено и ясно. 
Едно е да кажеш „Обичай ближния като 
себе си”, друго е „Посети болния”, „При-
глеждай вдовиците и сираците”. Това са 
конкретни послания. И понеже никоя дума 
в устата Му не е напразна, явно са много 
важни. Болните имат нужда от подкрепа, 
но не каква да е, а да ги съпроводим, да 
ги посетим. Какво значи това? Ние не сме 
лекари и не можем да ги излекуваме. Да 
посетим болния означава да бъдем заедно 
с него, да не е сам. Защото, когато чо-
век се разболее, това обикновено е някаква 

драстична промяна в живота му. Той осъзнава, че вече не може сам да стане от 
леглото, не може да се храни сам, не може да отиде до тоалетна сам и т.н. Това 
е криза, през която се преминава. Ние с тебе, понеже все още можем да ходим 
и да се храним, не го оценяваме достатъчно, но когато се окаже, че не можеш 
да преглъщаш или си парализиран наполовина заради прекаран инсулт, тогава 
изведнъж се оказваш сам, неспособен и слаб. Медицината се опитва да излекува 
физическото заболяване. Обаче това, което доброволците правят, е нещо допъл-
ващо към медицинските и социалните грижи – именно съпровождането, срещата 
с човека, създаване на доверена връзка с него, в която той може да се разкрие, 
да сподели, да осмисли, да осъзнае това, което се случва с него. Ние сме с него 
в този път. Знаеш ли, вече четирима души си отидоха, но ние ги съпроводихме 
до самия им край?!...”

Епископ Тихон благословил начинанието. Проф. Тома Томов, доайен на българ-
ската психиатрия и социално дело, предложил да разработи методиката и да 
води обучението на доброволците. Д-р Ангелов, директорът на Александровска 
болница, също оказал подкрепа. Предоставена им е официалната зала на болнич-
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ната администрация, където допреди пандемията правели своите срещи (сега 
дистанционни). Имали практически занятия чрез игрови методи – някой играе 
болен. Но най-важното е, че тогава съвместно очертават посоките на служе-
нието – че са в помощ на медицината, че придобиват компетентности, които 
не се преподават в медицински университети.

„Здравната ни система е толкова претоварена в момента, че има дефицит на 
кадри и средства, а има твърде много възрастни и хронично болни хора. Медици-
те опитват според силите си да се справят със страданието тук и сега, но не-
винаги имат време да се задълбочат в преживяванията на конкретния страдащ 
човек. Да му обяснят и да го успокоят, да му помогнат да мине през фазите на 
приемане реалността на болестта. Това изисква време, изграждане на доверие, 
търпеливо изслушване. И тук се появяваме ние. Но знаеш ли какво се получава 
парадоксално? Не ние помагаме на тези хора, а те помагат на нас. Така се учим 
на любов, така се учим на милосърдие, така се учим на християнство. Християн-
ството не е само да знаеш наизуст молитви и песнопения, а да го живееш. Ние 
все още сме далече от тези неща, но се учим. Това е училище.”

Групата във Фейсбук е от 40 души. Активни в доброволстването са около 20–25. 
Настоящата ситуация разбираемо ги е свила докъм 12. Повечето са правос-
лавни въцърковени християни, но няма такова изискване. Има и двама католици 
например. Има и атеисти. По отношение на техните професии ветрилото е 
разгърнато доста широко: студенти по медицина, действащи доктори, адвокат, 
компютърен специалист, филолози и др. Процедира се по взаимоучителната ме-
тода – когато се появят нови доброволци, към тях при посещенията се прикре-
пят по-опитни.

„За мен като юрист, човек на правото и реда, всичко това е поразително – как 
се организират тези хора, как се правят графици, как цялото това нещо функ-
ционира. Акълът ми не го побира! Това е една голяма кола, която скърца и трака, 
но не спира. Ние се возим на нея – качваме се и слизаме. Това ме обнадеждава 
и радва. Именно така сякаш работи Светият Дух. Накъдето Му е кеф, натам 
вее. Кои сме ние, че да го затворим между 9 и 5!?... Но продължавам и да не раз-
бирам – например в някакъв момент няма никого, който да разнася храна. Обаче 
се обаждат двама нуждаещи се и молят за храна за довечера. В следващия мо-
мент се обаждат двама доброволци и казват, че искат да разнасят храна след 
работа.”

Деян паркира на бул. „Гоце Делчев” в близост до бул. „България”. Повежда ме да 
пресечем, направо слаломирайки между спрелите коли на светофара. Кракът го 
боли и му е трудно да ходи дълго, затова не се възползваме от подлеза. Аз се 
озъртам леко притеснен и го слушам как буквално надвиква двигателите и клак-
соните: „Баба Тинка, при която отиваме, е на 95. Живее самичка, няма роднини 
освен една племенница в чужбина. Голямо вдъхновение е за самите нас. Не вижда 
с едното око, едвам ходи, но е живото доказателство, че духът има приоритет 
над плътта. Че плътта е немощна, но духът е бодър. Даже има село някъде наб-
лизо из Софийско и иска да си ходи там да копа, представяш ли си?!”.



14

Енорията

Кратка биография или пък проповед по средата на платното.

Вече сме на първата стълбищна площадка пред асансьора. Чуваме я как диша 
тежко, приближавайки. Деян бързо ме информира, че била много бедна, горе било 
страшно, та затова се притеснявала да приема гости, още повече сега, в панде-
мията, и затова слиза да си вземе храната и да си поговорим за малко тук долу.

Появява се бойна баба с крака като математически скоби и с млечно-живачено 
перде на едното око. Говори отривисто и интелигентно. С всичкия възможен ум 
си е. В силата си е била от другата страна като рехабилитатор. 

– Преди аз утешавах хората. Сега съм благодарна на доброволците – носят ми 
храна, лекарства и ме развличат със слова. Човек е социално животно и има 
нужда да разменя мисли. 

– А като медик какво мислите за вируса? Има разнопосочни мнения…

– Преди малко излизах – винаги слагам маска и ръкавици. Горе имам и кварцова 
лампа, с която си стерилизирам въздуха. Насочвам я и към дрехите.

– Значи вие сте безупречна. Понеже и в медицинските среди има гласове, които 
твърдят обратното.

– Според мен са слабо грмотни. Един мирови съдия отива с файтон към село 
Трекляно, Кюстендилско, и пита файтонджията: „Как са хората там? Какви са? 
Що са?”. А оня му отговаря: „Ами ако си грмотен, ще поминеш…”. Съдията 
се чуди и си казва: „Тоя не знае ли, че съм висшист!? Как ще ме пита дали съм 
грмотен!?”. А грмотен е понятие, което значи съвсем друго: дали можеш да 
разбираш другите хора, да се снижиш до тях, да ги проумееш. 

Сетне дори разказва мръсен виц. Смеховете ни кънтят във входа.

– Айде, като отмине короната, ще дойдете горе, имам една хубава тетевен-
ска…

– Аз ще донеса габровска. 

– Ааа, Габрово! Един габровец казал на жена си: „Малко ли е водата в реката, че 
наливаш от чешмата!?”.

13 юни, събота, 11:30, храм „Св. София”

Епископ Тихон току-що е отслужил опелото на акад. Стефан Воденичаров, бивш 
председател на БАН. Влизаме в тясна, но прохладна стаичка нейде из недрата на 
базиликата. Сядаме от двете страни на масивното бюро. Аз включвам дикто-
фона. С него винаги е поучително, а и забавно. Бил е близо 25 години фелдшер в 
болнично отделение по инфекциозни болести в Германия. Видял е как се осъщест-
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вяват църковно организирани инициативи още в Италия и Франция. Започва да 
разказва за смисъла на начинанието:

„Нужно е да се събуди този дух на служба на ближния, на който християните от-
деляме много внимание, но сякаш повече словесно, а не на практика. За жалост 
пациентите ни вече се възприемат като клиенти – платили са си здравните 
осигуровки, разболели са се и сега ще трябва да ги лекуват недостатъчно доб-
ре платени медици, които иначе си вършат работата съвестно, но нито имат 
време, нито са в състояние да подарят малко сърце. Помня на мен колко ми беше 
трудно да отделям сили даденият човек да не се чувства сам. Защото болните 
се чувстват ужасно сами и изоставени. Това е контрапродуктивно за тяхната 
душевност, а и за оздравителния процес”.

На вратата се почуква и през появилата се пролука наднича тревожна клисарка, 
която иска да заключи и да си ходи, но не смее да го заяви гласно и категорично 
пред владиката. Междувременно той споделя любопитна метафора:

„Оня ден рязах една чушка и стигнах до дръжката. И си викам, глей ся, тая дръж-
ка е държала цялата чушка, през цялото време я е захранвала и тя е станала 
ей толкова голяма. Всеки яде чушката и хвърля дръжката. На село, като изтър-
бушат чушката, утешително я хвърлят на кокошките, но те изкълвават само 
семките. Но заслугата на дръжката си е останала – има чушка, има семки, колко 
от тях ще поникнат, е друг въпрос. Е, доброволчеството е като дръжката. В 
крайна сметка – всичко става за добро, но невинаги и в тесен смисъл за наше 
лично. Животът ни е даден, без някой да ни пита. Тебе питаха ли те дали искаш 
да се родиш и да спазваш всички заповеди? Родил си се и си длъжен. Дълг, какъв-
то и банката не може да ти вмени. Там поне можеш да платиш и да се отървеш, 
а тук няма такова нещо. Какво правим? Ами много просто – изпълняваме дълга. 
Изпълнявайки го, се освобождаваш от тегобата му”.

– А има ли го този момент, че често, когато помагаме, мислим повече за собст-
вената си душа, а не за другия човек, гледаме повече на себе си да принесем 
полза? – обаждам се през бюрото. 

– Дяволът седи на рамото ти и ти нашепва: „Глей колко си готин! Страшен си! 
Кой го прави това? Само ти го правиш!”. 

– И какъв добър християнин си, нали?!

– Ооо, християнин си отвсякъде, няма спор! А колко е така, е друг въпрос. Аз не 
знам колко съм християнин, дето съм владика… 

– А какво се случва с болничното свещенство в България? Или по-скоро какво не се 
случва? Не е ли инцидентно като изолирани прояви? Май нямаме системен подход 
и това важи и за други важни духовни и социални служения – в затворите, в арми-
ята. Отец Николай Георгиев, в битността си на затворнически капелан например, 
изглежда малко като изоставен в пейзажа, като самотен воин на тази нива… 
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Енорията

– Има хора, които ходят, правят, струват… Но Църквата ни по ред причини не 
се занимава с това. Една от тях е, че ние сме обезкръвени. Нямаме кадри. Се-
минарията стана непрестижна. 

– А какво беше най-голямото изпитание за Вас тогава като фелдшер, за което 
сега подготвяте и доброволците? 

– Пияницата, като баялдиса хептен, го качва една линейка и го докарва в болни-
цата. И пристига при мен. Той е въшлясал, той е опикан... отвсякъде. Вадиш 
ножицата и режеш дрехите му. Обелваш го като яйце. Мъкнеш го до ваната. 
Изсипваш половин шише шампоан. Бръснеш му главата да се махнат пустите 
въшки. И гледам само да не завъдя и аз от тях, та да ги лепна на докторите и 
после да кажат: „Хванахме въшки от Христо” – тогава бях Христо. После въп-
росният хапне-пийне 2–3 дена, съвземе се, облече си пак дрехите и дим да го 
няма! Но мине-не мине някакво време и пак го карат при мен. И те хваща едно 
отчаяние – какво правя аз?!? Мия го, чистя го… Това е страшното. Да си кажеш: 
„Тая свиня мръсна пак се е напил!”. Това е било нещото, което ми е носило доста 
трудности – да не гледаш отвисоко човека, да не го презираш, да не станеш 
циничен. 

18:00, „Люлин” 

Слизам от метрото. Ръми упорито. Всъщност адресът е недалеч от онзи оня 
ден, когато бяхме при Вера. Нагазвам в междублоково тресавище. Ще си изкалям 
новите кецове, това ме притеснява. Това са ми проблемите на мене. Но понякога 
трябва да се окаляш, за да се изчистиш. 

Станко е един от най-сложните случаи. 70-годишен, „около” легло от 15 години. 
Преди три години пада лошо и това съвсем го закотвя към мрачно-белия кре-
ват. Страда от квадрипареза – не му работят краката и ръцете, а лявата му е 
свита и контрахирала до неузнаваемост. Изправи ли се да приседне на края на 
леглото, тя стърчи във въздуха, присвита в лакътя. Легне ли отново, започва да 
я придърпва с неимоверно усилие с другата, за да я прибере към тялото си. Лич-
ната лекарка казва, че основният му проблем е в инсултите, т.е. неврологичен, 
но той настоява, че е ортопедичен. Мнителен е изобщо към лекарите и това е 
голям проблем за неговото здраве и за грижата на доброволците. Вчера е викал 
„Бърза помощ”, но без реален повод.

Сега около него сме четирима, заедно с Деян, Анита и о. Сергей, който отскоро 
също помага на инициативата и конкретно на Станко. Последният се пресяга 
от леглото и отваря прозореца с „импровизираното дистанционно”, по удачната 
шега на Деян – точилка. Инак не може. Губи родителите си като много малък и 
остава сирак. Затова, къде сериозно, къде от въображение (не е сигурно), гово-
ри, че иска да направи сиропиталище някъде из родното Кюстендилско. Но сам 
разбира, че това звучи непосилно. Разказва ми още как едно време извървял поч-
ти пеша разстоянието от Благоевград до София (на Владая го качили на стоп), 
защото не му стигали стотинки за влака. И досега се тюхка, че не се сетил 
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да вземе по-евтин билет до по-близка гара – например Горна баня. Прокрадва се 
сянка на усмивка по умореното му дори от минималните усилия да се понамести 
в леглото лице.

Пита ме още дали мога да му намеря като моя диктофон. Искал да си записва 
на ръка спомени и мисли, но ръката не позволявала, та затова диктофон, „повече 
часове за запис да има”. Обещавам му да проверя. 

Деян се сеща да свърже точките (случаите) и да предложи на жената с болните 
деца от вчера да идва тук, за да чисти и помага на Станко по няколко часа на 
ден. Той е съгласен. Всички се озаряваме от тази възможност. Дори гледката 
през прозореца – грозни еднотипни панелки – не може да помрачи надеждата и 
благодарността ни за неведомото съвпадение в нуждите на двамата. Предстои 
да се уточнят подробностите.

Станко похапва и сочи каквото е останало, казвайки: „Занесете го на кученцата 
долу пред блока”.

А аз като истински градски пес, имам нужда да изям огромна мелба – 5 топки, с 
бишкоти и плодове. Правя го на най-доброто място за сладолед в целия жълто-
паветен град – под СБЖ на „Графа”, далече от панелната периферия. Правя го 
по няколко причини – скоро почва Петровият пост, а аз съм чревоугодник; тряб-
ва ми сладка залъгалка след нагарчащите картини на човешка болка и нищета; 
и все пак, все пак животът трябва да се живее. „Да се участва в него”, дето 
разправя сутринта Дядо Тихон. Доброволците ми показаха как се съ-участва.

И си спомням последните думи на владиката, преди да спра диктофона:

Истинското милосърдие е като любовта – когато обичаш въпреки всичко. Такава 
е и истинската вяра – когато вярваш въпреки всичко. Господ ни поучава, не ни 
наказва, и аз съм убеден, че Той няма да ни изостави.
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Дякон Иван Иванов (Кюмурджийски) e богослов, литургист, 
медиевист. Възпитаник на Висшия колеж „Капраника” в Рим; 
завършва Богословския факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”, Вокалния факултет на Национална-
та музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София и 
Факултета по Източни църковни науки на Папския институт 
за Изтока в Рим при Папския университет „Грегориана”. Док-
тор по философия, доцент в Богословския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски”. Лектор в различни университети в 
Европа. Изследователските му интереси са в областта на 
литургическото и евхаристийното богословие, сакраменто-
логията, църковната музика и химнография, медиевистиката, 
кирилометодиевистиката, църковната дипломация, интеркон-

фесионалния и междурелигиозния диалог. Референт на Апостолическата нунциатура в 
България за отношенията между Българската православна църква и Ватикана; прево-
дач на св. папа Йоан Павел II и папа Франциск по време на посещенията им през 2002 и 
2019 г. в София; член на международни и национални научни организации. Член на Между-
народното общество за литургични изследвания Societas Orientalium Liturgiarum.

дякон	Иван	Иванов	(Кюмурджийски)	

ПОСЕЩЕНИЕТО	НА	ПАПАТА	

В	БЪЛГАРИЯ	–	МЕЖДУ	

ЦЪРКОВНОСТТА,	ДЪРЖАВНОСТТА	

И	ДИПЛОМАЦИЯТА

По повод една година от посещението на папа Франциск в 

България

Настоящият текст представя едно интердисциплинарно изследване върху въп-
росите, свързани с някои основни църковни, държавни и дипломатически аспекти 
при посещението на папата в различните държави. Вниманието е насочено към 
принципите и дейностите, които римските епископи в своите понтификати при-
лагат в отношенията си с държавите, църквите и религиите по света, което 
се отнася и до подготовката и осъществяването на едно посещение на папата 
в условията на съвременното плуралистично общество, според установените 
църковноправни, интерконфесионални и църковнодипломатически принципи на об-
щуване. В това отношение се правят препратки към посещенията на папите 
в България и на основните функции на дипломацията на папския престол в един 
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съвременен политически, църковен и културен терен на постсоциалистическите 
страни. Интерес представляват детайлите и „тихата дипломация” във визита-
та на папата в България, които обаче се оказват определящи за оформянето 
на цялостната обществена и социо-политическа картина, свързана с папските 
посещения.

Църковни	и	политически	основания	за	дипломацията	на	
папите	от	XX–XXI	век

Основно значение за църковно-политическата дейност на Ватикана има връз-
ката на Светия престол с различните държави и световни институции, която 
допринася за изграждането на църковно-дипломатическата дeйност и сътруд-
ничество в различни сектори на обществото. Особено тази дейност се наб-
людава при понтификатите на съвременните папи от последните 100 години. 
Християнска, мултинационална, наднационална и международна по своята същ-
ност, политиката на Ватикана се определя от съвременната ситуация в света 
и отговаря на определени изисквания, касаещи световните политически, хуман-
ни, църковни и духовно-пастирски обстоятелства. Стратегията за присъствие 
на Ватикана в международните институции по време на понтификатите на 
Йоан XXIII (1958–1963 г.), на Павел VI (1963–1978 г.), на Йоан Павел II, на Бене-
дикт XVI и на Франциск е повратен момент в международната политика на 
Светия престол. Началото е поставено от папа Ронкали, а делото е продължено 
в първите години на папа Монтини, по времето на Втория ватикански събор, в 
понтификата на първия папа славянин Войтила, на най-големия папа богослов 
през последното столетие Ратцингер и на свободомислещия йезуит Берголио. 
Интересното е, че папа Франциск в отношенията си с Източните църкви и 
особено в духовно-пастирската си и дипломатическа дейност в България се 
основава на живота и делото на папа Йоан XXIII, който разбива „обсадата на 
Църквата”, цялата затворена в западната зона и католическата доктрина. В 
този исторически контекст е от голямо значение енцикликата Pacem in terris, в 
чийто текст има важни пасажи от обща доктринална гледна точка, както и в 
отношението с комунистическите режими и във връзка с европейската полити-
ка. В този папски документ речта на Йоан XXIII се развива на три взаимосвър-
зани нива: отношения между граждани и политически власти, отношения между 
политически общности и отношения между граждани и национални общности 
със световната общност.1 Тези три принципа помагат в определянето на харак-
тера на дипломатическите отношения с всяка отделна държава. „По-конкретно 
Йоан XXIII говори за съществуването на „европейско общо благо”, което трябва 
да бъде приложено, конститутивен елемент на народите на Европа, чиито ико-
номически, социални и политически компоненти черпят своята обединяваща сила 
от това, което трябва да наречем „европейски дух”, основан на възприемането 
на общи духовни ценности. Но той също проследява вече изразените от папа 

1  Срв. Barberini, G. La grande Europa di Giovanni Paolo II. Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista 
telematica, n. 34/2014, 3 novembre 2014, p. 3. Barberini, G. L’Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lungo e 
faticoso. Bologna, 2007, pp. 72-74.
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Пий XII концепции за връзката между християнството и Европа.”2

Протокол	и	специфики	при	посещението	на	папата

Протоколът за посещение на папата трябва да е съобразен с два основни прин-
ципа – посещение на епископа на Рим в качеството му на религиозен водач и 
глава на Католическата църква и на държавен глава на Ватикана, като суве-
ренна, църковна държава (поради спецификата и функцията, която изпълнява). В 
посещенията си папата, в мястото на неговата катедра (Рим, Ватикана или 
друго място, където той е представен), следва църковния и държавен протокол, 
онаследен от средновековните функции и дейности на Ватикана като държава, 
характеризираща се като теократична монархия, в която папата, като наслед-
ник на престола на св. апостол Петър, има абсолютна власт. Двете основни 
функции, които папата изпълнява – на първойерарх и предстоятел на престола 
на св. ап. Петър, от една страна, и държавен глава на държавата Ватикана, от 
друга, определят формирането на папската церемониалност (протокол), сим-
волни и литургични аспекти, които допринасят за изграждането на папския 
суверенитет3, идващи от специалните отношения с Рим, като държава, както и 
богатата панорама от отношения с новопоявилите се държави през Среднове-
ковието и в съвременната епоха. Папското управление е аналогично на среднове-
ковното монархично управление и личността на краля като суверен и наследник 
на суверен.4 Папата е наследник на първовърховните апостоли Петър и Павел и 
поради това неговата дейност и функции се определят като апостолически. Ха-
рактерът на управлението и церемониалността се води от природата, повече 
или по-малко, на абсолютния папски двоен суверенитет – времеви (в света) и 
духовен (във вярата). Това се използва в услуга на политическите, икономически-
те, административните, обществените и институционалните характеристики 
на държавата Ватикана5 и подпомага разбирането на символичните форми на 
представяне на папската власт, на обредния и религиозен език, в същото време 
и политически в лицето на Pontifex Maximus, неин върховен йерарх, абсолютния 
суверен на града-държава Ватикана. „За разбирането на дипломацията на Све-
тия престол е необходимо да се осъзнае, че религията е целта на неговата 
дейност и че политиката е само едно от средствата в служба на духовната 
мисия на Католическата църква. Днес двойната позиция на Светия престол, 
който формално има статута на суверенна държава, но по съдържание е религия, 
се разбира и приема от международната общност. Доказателство за това е, че 
179 държави имат дипломатически отношения със Светия престол, който, като 
постоянен наблюдател на ООН, има отношения с ЕС, със Съвета на Европа, 
ФАО, ЮНЕСКО, Арабската лига, Организацията за африканско единство, ОССЕ, 
АСЕАН, Системата за централноамериканска интеграция. Днешният междуна-

2  Barberini, G. L’Ostpolitik della Santa Sede..., p. 75.
3  Срв. P. Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, 
1982, in particolare il cap. III; P. Prodi. Ilsacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale 
dell'Occidente, Bologna, 1992.
4  Срв. S. Bertelli, Il corpo del re. Sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna, Firenze, 1990.
5  Срв. Caffiero Marina. La maestà del papa. In: Cérémonial et rituel à Rome (XVIe-XIXe siècle) Rome : École 
Française de Rome, 1997. pp. 281-316.
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роден статут на Светия престол е признат и на Виенския конгрес през 1815 г. и 
препотвърден от Виенската конвенция от 1961 г. На нунция пък, за да се почете 
Светият престол като първата държава, развила дипломатически отношения, 
се признава почетното право да бъде доайен на дипломатическия корпус – тра-
диция, която се спазва все още в предимно католически страни.”6

Тези обективни характеристики на понтификата, световна и дипломатическа 
дейност, определят формите на папското управление и „езиците”, които се из-
ползват като ключови възли на управление на църковната държава и политичес-
ката система7, подпомагащи връзките с другите държави и религии. Посещение-
то на папата е свързано по някакъв начин с тези основни характеристики – да 
има връзка с религиозната и духовно-пастирската дейност, и с държавната и 
културно-обществена дейност на определената държава. Неоспорим факт е, че 
при посещенията на папата тези два принципа се осъществяват посредством 
съответните дипломатически разговори и спогодби преди посещението, които 
да бъдат в полза и на двете страни по време на визитата, а и след нея. В много 
случаи те завършват с конкордати или поне с декларации и послания.

При посещението на папа се наблюдава една симбиоза в отношенията между 
държавните и религиозните лидери на страната, т.е. с ръководството на ду-
ховенството и с ръководители от държавната власт. Срещите на папата се 
осъществяват на основание на взаимни покани от страна на църковната или 
религиозна власт и от страна на държавната или светска власт. Що се отнася 
до посещението на папата като Римски епископ и глава на Католическата църк-
ва по света, според древните постановления на каноните той иска позволение 
да влезе на територията на друг епископ8, какъвто е случаят с посещението в 
православните държави, както и според условията и правилата, определени от 
международното право. В качеството на папата като държавен глава на Вати-
кана, по време на посещенията му в различните държави по света са валидни 
същите принципи на предварителна подготовка и протокол, каквито са и цър-
ковните, но съобразени с държавните условия и поканата от страна на най-вис-
шия държавен орган или негов представител. За извършване на богослужебна и 
пастирска дейност в диоцеза на каноничните епархии на Католическата църква, 
особено в държави с преобладаващо католическо население, папата е свободен 
да упражнява тази дейност. Но в случай на интерконфесионална и интеррелиги-
озна литургична и пастирска дейност, касаеща народи с други преобладаващи 
конфесии – православни или протестанти, или такива от други религии, се иска 
позволението на съответната религиозна общност или поместна православна 
църква, което също се извършва на базата на съответните спогодби и разменни 

6  Градев, В. За смисъла и целите на църковната дипломация: урокът на Светия престол. – Дипломация. Дипло-
матически институт, Министерство на външните работи, Република България, 9/2013 януари/юни.
7  За съвременното управление на папската държава срв. Importanti riferimenti sono, tuttavia, per lo Stato 
papale dell'età moderna, i lavori di C. Ginzburg, Saccheggi rituali. Premesse a una ricerca in corso, in Quaderni 
storici, 22, 1987, p. 615-636. 
8  Православната канонична традиция се базира на 8-о правило на III вселенски събор; 9-о правило на Анти-
охийския събор; 64-то и 67-о на Картагенския относно властта над чужда епархия; 20-о правило на VI вселен-
ски събор относно ограничение да се проповядва в чужд град и 14-о Апостолско правило да не се преминава 
самовластно в друга епархия, да не се ръкополага и т.н.
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писма между държавните или юридическите субекти.

Предпоставки	за	междурелигиозен	и	интерконфесионален	
диалог	в	процеса	на	подготовка	и	осъществяване	на	
визитата	на	папата	в	България

Междурелигиозният и междуцърковният диалог на територията на България съ-
ществува още от най-ранния период на християнството. Той се определя от 
някои исторически фактори, които могат да послужат за пример и в съвре-
менната история. При посещението си папа Франциск използва две основни 
исторически предпоставки за интерконфесионалния диалог в България. Това са 
Сердикийският едикт на имп. Гай Галерий, наречен Галериев едикт за толерант-
ността, който провъзгласява религиозната свобода на територията на Сер-
дика, вследствие на което започва консолидиране на християнските общности 
в организирани църковни структури; второ – Сердикийският църковен събор от 
343–344 г., който има огромно значение за християнството и римската държав-
на политика на имп. Константин Велики; трета важна основа за междуцърковно 
сътрудничество между православните и католиците може да се търси още от 
времето на покръстването на българите. Това е момент на цивилизационен 
избор, който българският цар Борис е трябвало да направи, за да съществува 
българската държава. Важен извор в това отношение са „Отговорите на папа 
Николай по допитванията на българите” (Responsa papae Nikolai Primi ad consulta 
Bulgarorum). Тези отговори са един изключително важен документ, в който се 
откриват проблемите на християнизираното българско общество и варианти 
за тяхното разрешаване (този документ се пази в Библиотеката на Ватикана); 
четвърто – духовната, обществена и просветителска мисия на светите бра-
тя Кирил и Методий, която се оказва пример за мисията на папа Йоан Павел II, 
също така и основен мотив при посещението – неговото и на папа Франциск в 
България. Светите братя Кирил и Методий, дипломати от най-висок църковен и 
държавен ранг, са свързани с българския род, държавност и Църква. 

Има много държави с преобладаващо православно население, в които папата 
прави посещение по различни поводи, свързани с конкретни личности и събития, 
и всяка държава решава своята форма на прием, което е указано и в междуна-
родните дипломатически практики. Специфичното е, че при това посещение 
той обръща внимание на религиозните и духовно-пастирски въпроси, свързани 
с историята, делото, мисията на дадена православна държава и ако има повод, 
отделя внимание на определени личности, допринесли за това. При посещение на 
папата извън пределите на Ватикана, той – като епископ на Рим и духовен глава 
на Католическата църква, първо се покланя на свещено за дадената страна мяс-
то – църква, светилище, манастир и др., и се среща с духовния лидер на дадена-
та държава, в съответствие с църковния протокол. А ако поканата е направена 
първо от държавен глава, то папата прави първо своите дипломатически срещи 
в съответствие с държавния протокол, както беше направено от папа Йоан 
Павел II и от папа Франциск в България. Общо за двамата беше преклонението 
пред светия олтар на двамата просветители в Патриаршеската катедрала 
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„Св. Александър Невски” в София, което бе и един от мотивите на визитата на 
папа Йоан Павел II и на папа Франциск в България. Това поклонение потвърди пред 
световната и българската общественост достойнството и великото дело на 
светите братя Кирил и Методий като просветители на славяните и патрони 
на Европа, както и ролята на Българската православна църква като пазител на 
тяхната традиция. А като братско преклонение пред архипастиря в България, 
като духовен лидер папата се срещна с патриарх Неофит, който е духовен водач 
на мнозинството вярващи – на православните християни в България. 

България	–	Ватиканът,	БПЦ	–	Светият	престол

Някои	анализи	и	изводи	за	църковните	и	
дипломатическите	отношения	при	посещението	на	
папата	в	България

Началото на дипломатическите отношения между Ватикана и България трябва 
да се търси още в началото на историята на Католическата църква в България 
и особено в следосвобожденския период. След 10 ноември 1989 г. темите, свър-
зани с Католическата църква, държавните дипломатически отношения между 
България и Светия престол9, както и „много други забранени теми от предход-
ния период бързо придобиват популярност”10. На първо време интересът е съ-
средоточен върху историческите събития в периода на тоталитарния режим, 
от периода на създаването на първите църковни и държавни отношения до 1989 
година и от 1990 г. – времето на официалното възстановяване на дипломати-
ческите отношения между България и Ватикана, посещението на папа Йоан 
Павел II в България през 2002 г., и най-новото време, свързано с подготовката 
и посещението на папа Франциск у нас през 2019 г. Според съществуващата 
библиография и документален материал от български и чужди архиви изворите 
са разнопосочни. Информацията, съдържаща се в тях, е разпределена в две 
линии – едната линия е политическата – отношенията между държавата Вати-
кана и държавата България, особено в специфичните периоди на подготовка на 
визитата, а другата линия е църковната – Светият престол и БПЦ. Всъщност 
диалогът между БПЦ и Светият престол преминава през няколко етапа, опреде-
лени от изследователите като последователни и традиционни, но обусловени и 
подчинени на държавната политика и комунистическата идеология11 по времето 
на социалистическия режим от 1944 до 198912. А от времето на демократич-
ните промени от края на 1989 до ден днешен тези отношения минават повече 
на нивото на „тихата дипломация”, в която БПЦ се маргинализира и сякаш се 

9  Срв. Kartaloff, K. Ambasciata di Bulgaria presso la Santa sede. Bulgaria e Santa Sede. Venticinque anni di rela-
zioni diplomatiche (1990 – 2015). Introduzione. Libreria Editrice Vaticana, Vaticano, 2016, p. 23.
10  Елдъров, Св. България и Ватикана 1944-1989. Дипломатически, църковни и други взаимоотношения. С., 
Логис, 2002, с. 11.
11  Срв. Николчев, Д. „Разделението” между религията и държавата по време на комунизма – факти и изводи 
след прочита на досиетата на Държавна сигурност”. – Отношенията Църква – държава след разпадането на 
комунизма. С., 2013, с. 85-92.
12  Елдъров, С. България и Ватикана 1944–1989. Дипломатически, църковни и други взаимоотношения. С., 
Логис, 2002, с. 11.
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оставя на лаврите от миналото, с неясна международна политика и формална, 
почти никаква църковна дипломация.13 Както по време на тоталитаризма, така 
и след това всички отношения са строго регулирани от съответните държавни 
служебни и дипломатически представителства. За Ватикана тези отношения 
са в съответствие с църковната мисия и каноничното право на Католическата 
църква, както и с международното право и държавните спогодби. В България те 
поддържат и регулират също така и дипломатическия контакт между България 
и Ватикана на държавно ниво, отношенията на Католическата църква и нейни-
те представители в България с ватиканските институции и църковните среди в 
България, както и на църковнодипломатическия контакт между Папския престол 
и БПЦ. Трябва да се напомни, че преди 1989 г. тези отношения винаги са били 
регулирани и надзиравани от държавния орган на т.нар. Комитет по въпросите 
на БПЦ и религиозните култове към Министерския съвет (сега Дирекцията по 
вероизповеданията), както и от агентурно-оперативната дейност на Държав-
на сигурност от 1944 година до първите години на демокрацията в България14. 
Всъщност повечето от събитията в българо-ватиканските отношения трудно 
могат да се анализират и трудно може да се каже „къде завършва чисто дипло-
матическата или чисто църковната и откъде започва намесата на Комитета 
за култовете или Държавна сигулност (за периода 1944–1989 г.)15. В условията 
на тоталитарната държава обаче подобно смешение е нещо съвсем естествено 
и разбираемо”16 и много от факторите за определяне на отношенията са скрити 
или неразпознаваеми от изследователите. 

Отношенията между Българската православна църква и Католическата църква 
през годините, под натиска на държавната политика, са се изправяли пред проб-
леми, но все пак са се изграждали на основата на взаимен респект, в контекста 
на християнско единство, особено във втората половина от патриаршеството 
на патриарх Кирил17, а посрещането на папата в България е осъществено според 
„традиционното гостоприемство”18, както гласи мнението на патриарх Максим. 
Макар да се смята, че БПЦ е в добри дипломатически и междуконфесионални 
отношения с Ватикана и нейните представители в България в лицето на апос-

13  Така например в Русия РПЦ преди 1917 г. е обградена от покровителствени привилегии и обвързаност с 
монархическия режим, което води до свеждане на ведомството  само до богослужение и требоизпълнение, 
до тясно срастване на бюрократизираното духовенство с институцията и интересите на монархизма. А впос-
ледствие Църквата се маргинализира от влиянието на антирелигиозните и антицърковните идеи на руската 
интелигенция под въздействието на материалистическия анархокомунизъм. Това е връзката с отражението 
на съветскореволюционното конституционно законодателство върху Църквата и нейния статут и живот. Оттук 
идва идеята на революционната идеология на руския съветски комунизъм да разреши отрицателно (в духа на 
марксизма) проблема с религията, като „еманципира” човека от всякаква вяра в трансцендентност и в Бога и 
даже като опит да замени държавния ред с един класов „бог”. Поради това с декрет на Совнарком от 23 януари 
1918 се постановява, че „Църквата се отделя от държавата”. Срв. Ст. Цанков. Конституционните принципи за 
отношението между държава и църква в славянските държави, с. 4-5.
14  Срв. Елдъров, С. България и Ватикана 1944–1989. Дипломатически, църковни и други взаимоотношения. 
Логис, София, 2002, с. 10. 
15  Срв. Николчев, Д. Патриарх Кирил в плановете на Държавна сигурност (хипотези в документи). – В: Христи-
янство и култура, бр. 5 (92), 2014, с. 58 – 67.
16  Елдъров, С. България и Ватикана 1944–1989. Дипломатически, църковни и други взаимоотношения. С., 
Логис, 2002, с. 11.
17  Срв. пак там, с. 12-15. 
18  Слово на патриарх Максим при посещението на папа Йоан Павел II в Синодалната палата през 2002 г. 
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толическия нунций и българите католици, то все пак се появиха много антипа-
пистки и антикатолически настроения и атаки от кръга на висшите български 
духовници. В последните години от понтификата на папа Йоан Павел II, на папа 
Бенедикт и на папа Франциск имаше опити да се сложи петно върху посещение-
то и да се предизвика разрив/конфликт в тези отношения.19 

Един малък, но важен факт показа пред света, че БПЦ не изрази кой знае колко 
положително отношение към посещението на папа Франциск в България, с из-
ключение на Българския патриарх и на отделни митрополити.20 Това е решение-
то на Светия синод, направено още в началото на процеса по организацията 
на папската визита. Изведено от администрацията и публикувано на интернет 
страницата на Българската патриаршия на 3 април 2019 г., едно недостатъчно 
аргументирано синодално решение остави в обществото впечатление на про-
тивопоставяне на Българската православна църква спрямо посещението на папа 
Франциск и дори даде негативен сигнал към онези православни християни, кои-
то са имали желание да участват в празненствата по повод папската визита. 
Независимо от факта, че се търсеше оптимално решение за удовлетворяване на 
всички страни с призив за взаимно уважение, то Светият синод показа своята 
„православна твърдост и загриженост”, като не се съгласи с една голяма част 
от програмата, свързана с обществени и духовни прояви. 

Относно личния ми опит, свързан с папското посещение, ще отбележа тук, че в 
качеството ми на референт на нунциатурата и преводач на папа Йоан Павел II, 
бях определен да бъда преводач и по време на посещението на папа Франциск, 
но споменатото синодално решение ограничи правомощията ми единствено до 
територията на Синодалната палата и Патриаршеската катедрала „Св. Алек-
сандър Невски”.

Трябва да се подчертае, че всички решения и документи, до най-малката подроб-
ност, бяха синхронизирани по вътрешен път с нунциатурата, а апостолическият 
нунций монс. А. Г. Пекорари, от своя страна, синхронизираше всичко с Държавния 
секретариат на Ватикана и лично с папа Франциск, като се съобрази с всички 
канонични изисквания и особености в традицията на Българската православна 
църква,. Обаче крайното решение на Синода и официална дипломатическа ко-
респонденция не трябваше да излиза в публичното пространство по начина, по 
който беше направено. Тези решения не бяха изпратени по дипломатически път, 
а направо бяха публикувани в синодалния сайт, което беше в разрез с диплома-
тическите практики. 

19  За съжаление, отношението на отделни представители на висшия клир на БПЦ чрез техни публични дейст-
вия и вербални определения за папа Йоан Павел II и папа Франциск (през 2002, 2005 и 2019 г.), наричайки 
ги с епитетите „еретик” и „антихрист”, може да се определи като недипломатично поведение към папата и 
неговите представители в България. Тези деяния са документирани и срещу тях бяха направени съответните 
коментари и забележки, както от общественици и дипломати, така и от представители на Светия синод на БПЦ 
за това, че подобно поведение руши добрите дипломатически държавни и църковни отношения между Бълга-
рия и Ватикана.
20  Решение на Св. Синод от 02.04.2019 г. относно посещението на папа Франциск у нас. Вж.: https://bg-
patriarshia.bg/news.php?id=286989 (19.03.2020).
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Вследствие на твърдата позиция, изразена в гореспоменатото решение, някои 
специалисти споделиха частно мнение, че вътре в „къщата” на Синода има про-
тиворечия по повод визитата и решението е взето под нечий натиск. В много 
западни медии в Европа и отвъд океана излязоха публикации, че БПЦ не желае да 
участва в събитията, свързани с посещението на папата, освен във формално 
дипломатическите срещи. За разлика от посещението на папа Йоан Павел II не 
се предвиждаше почетно посрещане на папата в Патриаршеската катедрала 
„Св. Александър Невски”, а само той самостоятелно да отправи своята молитва 
пред иконостаса на светите братя. Папа Франциск се съгласи с тези изисква-
ния и уважи решението на Светия синод на БПЦ. Понтифексът беше посрещнат 
в Синодалната палата от Българския патриарх Неофит и членове на Светия си-
нод на БПЦ и бе придружен в Патриаршеската катедрала от Средно- и Западно-
европейския митрополит Антоний. Беше отказано посрещане с патриаршеския 
хор, произнасяне на официални слова и размяна на подаръци.21 

Обективно погледнато, атмосферата по време на срещата изглеждаше пози-
тивна. Особено радостен от посещението на папата беше Българският пат-
риарх Неофит, за когото знаем, че беше много активен в икуменическия диалог 
с католиците и един от отговорните за организирането на посещението на 
папа Йоан Павел II. До последния момент се чакаше словото на патриарха. То 
трябваше да се изготви и одобри от Светия синод. За подготовката на визи-
тата това беше доста напрегнат момент, защото бихме могли да кажем, че 
Патриаршеското слово бе определящо за посоката на междуцърковните отно-
шения. Словото на патриарха и на Светия синод се оказа доста умерено, в дух 
на взаимно уважение и зачитане. Използваха се всички официални титли и наи-
менования, историческите факти и духът на посланието бяха балансирани. Ето 
част от текста: „Ваше Светейшество. При посещението си в Светия Синод 
през 2002 година Вашият предшественик папа Йоан-Павел II изрази съжалението 
си от продължаващата липса на пълноценно общение между нас, като конста-
тира, че „Господ Иисус Христос основа една-единствена Църква, а ние днес се 
представяме на света разделени, като че самият Христос е разделен”. Нека 
кажем, че тук, в престолнината на българската държава София, носеща името 
на Премъдростта Божия, ние винаги сме се молили за единството на света в 
Христа, защото единни християните ще са по-силни”22.

21  Ако направим паралел с посещението на папа Франциск в православна Румъния, което се състоя също 
през пролетта на 2019 г., там той бе посрещнат от Румънския патриарх Даниил в новата катедрала на Букурещ, 
бяха произнесени приветствени слова, а папата получи като подарък от патриарха икона с образа на покрови-
теля на румънския народ свети апостол Андрей Първозвани. Също така беше дадена възможност по молба на 
папската делегация в катедралния храм да бъде произнесена Господнята молитва на латински език и да бъдат 
изпълнени католически пасхални песнопения. Вж. https://basilica.ro/en/pope-francis-visits-romanias-national-
cathedral/. 
22  Приветствено слово на Българския патриарх Неофит от името на Св. Синод на БПЦ-БП до папа Франциск. 5 
май 2019. В: https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=289558 (20.02.2020).
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Църковни	и	политически	характеристики	на	папските	
визити	в	традиционно	православни	страни

След съответните предварителни срещи между представителите на държав-
ната и на църковната власт в България и размяната на съответните писма и 
документи папите Войтила и Берголио посетиха и България. 

Папа Йоан Павел II дойде, за да декларира пред държавата и пред целия свят, че 
не вярва в „българската следа” в атентата срещу него. Това е символичният 
край на един дълъг и сложен процес, който отне години в дипломатически со-
валки от страна на българската държава и Българската православна църква в 
лицето на патриарх Максим, който бе използван от държавата за помирител в 
обтегнатите отношения между България и Ватикана след атентата от 1983 г. 
Именно Българският патриарх изиграва основна роля в подобряването на тези 
отношения с писмо-молба до папа Йоан Павел II за съдействие от негова страна 
в изчистването на името на България и възвръщането на нейния световен ав-
торитет, като е получен отговор на това писмо от името на папата.23 Освен 
този политически елемент основен повод за посещението на папата в България 
през 2002 година е преклонението пред живота и делото на светите братя Ки-
рил и Методий. През 2019 г. папа Франциск също се преклони пред делото на два-
мата просветители. Несъмнен факт е, че българският народ и Българската пра-
вославна църква допринасят най-много за съхраняването и разпространението 
на наследството на светите братя и техните ученици, засвидетелствано от 
историята с категорични факти и документи. При посещението си в България 
папа Йоан Павел II потвърди пред света и българската общественост силата и 
достойнството на делото на светите братя и техните ученици.

Посещението на Йоан Павел II в България насочи вниманието на общественост-
та, политиците и църковниците към историята на българо-ватиканските от-
ношения. Дипломатическите идеи на Йоан Павел II се характеризират с полити-
ката за духовна прекомпозиция на континента. Идеите му за Европа са родени 
от културно наследство, много различно от това на неговите предшественици. 
Йоан Павел II апелираше за това да не се използват изразите „Източна Европа” 
и „Западна Европа” във връзка с културното, политическото и дори военното 
значение, което бяха приели, като разделиха континента на два свята или два 
блока. Това определи политиката, наречена Ostpolitik, предприета почти паралел-
но от ватиканската дипломация към страните от Източна Европа в последната 
фаза на понтификата и на Йоан XXIII24. Идеята на папа Йоан XXIII и на папа Йоан 
Павел II се възражда в политиката на папа Франциск към България и другите 
славянски страни. 

Посещението на папа Йоан Павел II включваше следните важни църковни съби-
тия: в София – среща с Българския патриарх Максим и Светия синод на БПЦ в 

23  Съвместно изявление на директора на пресслужбата на Светия престол и председателя на пресслужба-
та на Република България. http://visnews-ita.blogspot.com/2002/05/il-papa-nega-coinvolgimento-bulgaria.html 
(20.02.2020).
24  Barberini, G. L’Ostpolitik della Santa Sede..., pp. 72-73.
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Синодалната палата; посещение на патриаршеската катедрала „Св. Александър 
Невски”, където бе съпроводен от тогавашния папски нунций Антонио Менини, 
митрополитите Симеон Западноевропейски и Неофит Русенски, сега патриарх 
Български; поклонение в Рилския манастир, където бе посрещнат от цар Симеон 
и епископ Йоан Драговитийски (представител и наблюдател от страна на БПЦ 
в четвъртата сесия на Втория ватикански събор). В Рилската света обител 
папата се поклони пред най-голямата българска светиня – мощите на св. Йоан 
Рилски. Там той произнесе своето паметно слово, посветено на духовния живот 
и монашеството като пример за смирение и следване на Христовите запове-
ди. В края на визитата си в България той посети и Пловдив за Литургията по 
беатификацията на епископ Евгений Босилков и трима католически свещеници, 
убити през 1952 г.25 

Разбирайки значимата роля на светите братя Кирил и Методий и техните уче-
ници за просвещението на славяните и техния живот като свидетелство за 
връзката между Православната църква и Католическата църква, папа Йоан Па-
вел II ги провъзгласява за съпокровители на Европа заедно със св. Бенедикт 
Нурсийски (с апостолическо писмо Egregiae Virtutis от 30 декември 1980 г.26). Това 
действие на Йоан Павел II като понтифекс на Римската църква, от една страна, 
свидетелства за универсалното църковно и просветителско дело на светите 
братя, а от друга – е признание за техния велик пример за християнско благове-
стие и сътрудничество, независимо от сложните исторически обстоятелства 
по време на мисията им – в условия в известна степен близки до съвременната 
ситуация в света и в Европа. Поклонението на папа Йоан Павел II пред олтара, 
посветен на светите братя Кирил и Методий, в Патриаршеската катедрала в 
София (на 24 май 2002 г.) е доказателство за негово преклонение пред делото на 
българските и славянски просветители. От друга страна – това е преклонение 
пред историята и традицията на Българската православна църква. Благодар-
ността за топлия прием (както го определя самият папа27) от страна на Бъл-
гарския патриарх Максим и Светия синод папа Йоан Павел II изрази (по примера 
на светите братя Кирил и Методий, пристигайки в Рим) с безценен дар. В Рим 
светите братя пренасят и даряват мощите на св. Климент папа Римски, а папа 
Йоан Павел II пренесе и дари мощи на св. Дасий Доростолски. 

Любопитен факт от посещението на папа Йоан Павел II, който тогава беше по-
канен от държавата и Католическата църква в България, е, че до последния мо-
мент имаше трудност да се намери форма, според която БПЦ да покани папата 
на своята канонична територия. Това успява да направи цар Симеон Сакскобур-

25  Taccone, F. Eugenio Bosilkov – vescovo bulgaro martire. Difensore dei ”diritti” di Dio e dell’uomo, Teramo 1998, 
48-87.
26  Lettera Apostolica Egregiae Virtutis del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II con la quale i Santi Cirillo e Metodio 
vengono proclamati Compatroni d’Europa. В: http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1980/
documents/hf_jp-ii_apl_31121980_egregiae-virtutis.html (10.02.2020).
27  Il Papa rievoca viaggio apostolico in Azerbaijan e Bulgaria. Citta' del Vaticano, 29 maggio 2002, Vatican 
Information Service. In: http://visnews-ita.blogspot.com/2002/05/il-papa-rievoca-viaggio-apostolico-in.html; Ce-
rimonia di Benvenuto, Discorso del Santo Sadre, Sofia – Piazza S. Alexander Nevski, Giovedì, 23 maggio 2002. 
In: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/may/documents/hf_jp-ii_spe_20020523_arri-
val-bulgaria.html [accesso: 25.04.2020].
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гготски, в качеството си на министър-председател, часове преди стъпването 
на българска земя на папа Йоан Павел II, като с умел дипломатически ход – писмо 
от президента Георги Първанов до партиарх Максим и Светия синод на БПЦ, да 
накара патриарха и митрополитите да излязат на Площада на незнайния воин и 
да посрещнат папата.28 Така БПЦ се счита за съорганизатор на посещението.

Посещението на папа Йоан Павел II се обуславя от предшестващите взаимо-
отношения между Светия престол, Българската държава и БПЦ, които се из-
граждат на основата, от една страна, на традиционните отношения преди 
това време – от времето на папа Йоан XXIII и папа Павел VI, и от друга – бяха 
затруднени от тоталитарния период от 1944 до 1989 година. Принципите на 
посещението щяха да бъдат приложени и по време на понтификата на папа 
Бенедикт XVI, който също се очакваше да посети България, но това не беше в 
плановете на международната му политика, а и точно в този период се появи 
проблем с Българската православна енория в предоставения от папа Йоан Па-
вел II за литургично ползване от православните българи храм „Св. св. Винченцо 
и Анастасио” в Рим, което не спомогна за осъществяването на междуцърковна 
среща на високо ниво, поне не и до изясняването и разрешаването на възникна-
лите проблеми.

Поканата към папа Франциск за неговата визита в България беше направена от 
президента Румен Радев, министър-председателя Бойко Борисов и Католичес-
ката църква в България, но не и от БПЦ. Това определи и при посещението му, 
предвид сложните църковни условия, наложили се в по-ново време (след промяна-
та в някои митрополитски катедри, заети от млади и не толкова подготвени в 
дипломацията духовници), да не се рискува. Посрещането на папата стана на 
аерогарата на София от министър-председателя, а пред президентството – от 
президента. Това предпостави раздвояване на държавния протокол и ясно показа 
позицията на БПЦ да не бъде домакин на посещението. 

Посещението на папа Франциск се състоеше в следните важни църковни съби-
тия: среща с патриарх Неофит и Светия синод в Синодалната палата; молитва 
на папата пред иконостаса на светите братя Кирил и Методий в Патриарше-
ската катедрала „Св. Александър Невски”; молитвата на Ангела „Царица Небес-
на” (Regina Coeli) на площад „Свети Александър Невски”; Литургия на площад 
„Княз Александър I”; Литургия с първо причастие в църквата „Пресвето сърце 
Иисусово” в кв. Генерал Николаево, Раковски; среща с католическата общност 
в църквата „Свети Архангел Михаил” в Секирово; и „Събитие за мир” с папата 
в присъствието на представители на различните религиозни вероизповедания в 
България на площад „Независимост” в София.

Папа Франциск отвори вратите на диалог между християните и мюсюлманите в 
един момент на световна криза и множество атентати, убийства и потъпкване 
на религиозните свободи на хората по света. Настоящият папа тръгва по пътя 

28  Cerimonia di Benvenuto, Discorso del Santo Sadre, Sofia – Piazza S. Alexander Nevski, Giovedì, 23 maggio 2002. 
In: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2002/may/documents/hf_jp-ii_spe_20020523_arri-
val-bulgaria.html [accesso: 25.04.2020].
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на папа Йоан XIII в контекста на неговата енциклика Pacem in terries (Мир на 
земята) за световен мир и равноправие между хората независимо от пол, раса, 
религиозна и полова принадлежност; и на папа Йоан Павел II в неговата мисия за 
разрушаване на тежкото наследство от комунистическия режим и приобщава-
нето на християните от т.нар Източен блок в семейството на европейските 
народи, изразена още в една от първите му енциклики Redemptor hominis (Изку-
пител на човека). 

Папа Франциск е папата, който приема формата на своето служение по образа 
и делото на св. Франциск от Асизи за мир, смирение и послушание пред Бога, за 
служение в името на всички, които страдат, бедстват и са лишени от своите 
човешки права, дори онези, които консервативните общества определят като 
странни и ненужни. В тази своя мисия папа Франциск обедини своите дейст-
вия на най-високо дипломатическо ниво с правителства, църковни и религиозни 
лидери, в лицето например на Вселенския патриарх Вартоломей и Руския пат-
риарх Кирил, с които той поддържа сътрудничество в областта на социалната 
дейност, богословския диалог и дипломацията; както и с религиозните лидери 
на мюсюлманските държави – за преодоляването на проблемите на миграцията, 
търсенето на перспектива за спасение и достоен живот на прокудените и онеп-
равдани хора; с политическите лидери – за преодоляване на проблемите, в чиято 
основа стоят ксенофобията и недостойното отношение към жените, децата, 
бедните; насочване на вниманието към духовните последствия от аборта и т.н. 

Интерконфесионален	диалог,	канонични	и	литургични	
особености	в	мисията	на	папа	Франциск	и	посещението	
му	в	България

Становището на Синода по повод посещението на папа Франциск в България 
провокира анализи и тълкувания на някои богословско-канонични и църковнодис-
циплинарни въпроси. Публикуваното изявление засягаше преди всичко не толкова 
догматически, а дисциплинарни въпроси, които се отнасяха до поведението на 
духовенството на Българската православна църква и на православния народ, без 
да се посочва какъвто и да било конкретен църковен канон. Към днешна дата, 
една година след посещението на папа Франциск в България, можем да кажем, 
че срещата на Негово Светейшество папа Франциск с Негово Светейшество 
патриарх Неофит, както и с някои от митрополитите, се проведе в приятелска, 
дори в братска атмосфера, което определя положителния характер на визита-
та. В действителност двама братя на една майка – Църквата майка, и един 
Отец – Бога, отдалечени поради исторически обстоятелства, се приближиха да 
обменят братска прегръдка и целувка на мира като символичен жест и красиво 
начало за бъдещо сътрудничество в името Господне.

По отношение на каноните трябва да се отбележи, че при всяко свое посещение 
папата винаги се съобразява с изискванията на съответната приемаща стра-
на – в случая Българската православна църква, и това се отразява в съответния 
протокол по време на визитата. Католическите експерти канонисти и литур-
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гисти изучават и добре познават каноните, догматите и богослужебните осо-
бености на всички църкви по света и не се допуска пропуск в протокола в това 
отношение. В конкретната ситуация, свързана с посещението в България, както 
е видно от становището на Синода, вероятно се имаше предвид дисциплинар-
ното поведение на свещенослужителите на БПЦ, тъй като, както отбелязахме, 
в текста на изявлението не бе упоменат конкретен канон, който да забранява 
присъствието им по време на различните събития от папската визита. Спеку-
лациите, че папата е искал общо служение, което да обосновава този директен 
отказ от всякакви прояви с него и забрана да бъде посрещнат подобаващо в 
Патриаршеската катедрала, са неоснователни. Според предвидената програма 
и протокола на посещението папа Франциск не е искал да се извършва общо 
богослужение, като зачита и уважава позицията на Българската православна 
църква след нейни решения в близкото минало, отнасящи се до интерконфесио-
налния диалог. Поради това никога не е ставало въпрос за съвместно служение. 

Проблемната ситуация, която възникна при посещението на папа Франциск от-
носно важното „Събитие за мир”, организирано в последния ден от папския 
престой в София, бе свързана с присъствието на директора на дирекция „Ве-
роизповедания” (който е представител на правителството) вместо на пред-
ставител на Българската православна църква. Представители на религиозни 
общности в България се събраха заедно да призоват за мир в името на Бога 
на емблематично място в София, свързано с нейната история, като пример 
за взаимодействие между религиозни общности въпреки различията – разби-
рателство, което е многовековна традиция в историята на българския народ. 
Ето защо се очакваше представител на Българската православна църква да 
вземе участие в тази среща, за да покаже дори самотрадиционното гостопри-
емство и свидетелството на Църквата. Не бива да забравяме, че България е 
била център на междуцърковен и междурелигиозен диалог и на духовно сътруд-
ничество между Изтока и Запада от древни времена. Необичайното на това 
послание за мир бе, че за първи път то се извършва извън Италия в момент, 
когато светът е разделен от политически раздори и екстремистки прояви на 
религиозен фанатизъм, които взеха множество жертви. Светият отец иска-
ше България да бъде епицентърът, от който да отекне гласът на изконното 
желание за световен мир и разбирателство между народите. Отказът Българ-
ската православна църква да изпрати свой представител в немалка степен е 
свързан с въпроса за участието на БПЦ в междуконфесионалния богословски 
диалог. Всъщност след „цял век православно участие в икуменическото дви-
жение и половинвековно присъствие в Световния съвет на църквите (ССЦ)” 
Българската православна църква отказва да участва в католико-православния 
богословски диалог след излизането на БПЦ от ССЦ през 27 май 1998 г.29 През 
последните години има оттегляне от междуцърковните богословски отношения 
и с православните, както се случи и при провелия се Събор в Крит през 2016 г30. 
Според мнозина анализатори БПЦ абдикира от своите обществени функции. 

29  Изявление на Св. Синод на БПЦ във връзка с участието на БПЦ в икуменическото движение, https://bg-pa-
triarshia.bg/m/index.php?file=declaration_3.xml (18.03.2020).
30  Становище на Св. Синод относно Събора в Крит (2016) и текста „Отношенията на Православната църква с 
останалия християнски свят”. https://bg-patriarshia.bg/news.php?id=220554 (18.03.2020).
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Това се отразява и на становището на Светия синод от 2019 г. за участие във 
важното интреррелигиозно „Събитие за мир”, което беше предвидено за пос-
ледния ден от посещението на папа Франциск в България. На него бяха поканени 
представители на религиозните общности в България за разговор, посветен на 
мира на Балканите и в световен контекст. Протоколът бе съобразен с тра-
дицията на БПЦ, последованието и дори темата на срещата беше определена 
така, че да не предизвика смут в православното съзнание на българина. За съ-
жаление обаче дори след няколкократните заявления за участие на митрополит 
Антоний, Западно- и Средноевропейски, православният архиерей не взе участие 
в срещата.

Според изявлението, направено от Синода малко преди папското посещение, 
моето участие в качеството ми на преводач беше ограничено само до Синодал-
ната палата и до Патриаршеската катедрала. Поради тази причина съжалявам, 
че не можах да участвам в други събития от папската визита, но съм признате-
лен, че получих благословията на Светия отец Франциск и споделих радостта 
в моментите, в които той беше сред нас. Във времето, което прекарах с папа 
Франциск, усетих поведението му като на истински баща; той насочи внимание-
то си към мен и ми благодари. Това бе голяма чест за мен.

Символика	в	дипломацията	–	подаръците	като	израз	на	
„тихата	дипломация”	

Много пъти Църквата говори чрез символика, за да изрази посланията си към об-
ществото. Символиката често играе значима роля и при т.нар. „тиха диплома-
ция” в междуцърковните отношения, изразена в жестове на взаимно признание. 
В този контекст видяхме, че при срещата на папа Франциск с архиереите на 
Българската православна църква важно значение имаше и езикът на символите 
и жестовете. „Тихата дипломацията” бе проявена и чрез разменените подаръци. 
Нека само припомним, че по време на посещението си в България папа Йоан Па-
вел II получи в дар от патриарх Максим икона на св. цар Борис-Михаил като знак 
за добрите и трайни връзки между Българската православна църква и Римската 
църква, датиращи още от IX век по времето на папа Николай. По време на визи-
тата на папа Франциск явно традицията от страна на българските архиереи 
беше променена – вместо да подари икона, патриарх Неофит поднесе като дар 
картина на Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски”. В това може 
да се забележи начин да се подчертае, че папата идва като държавен глава, а 
не като религиозен лидер, макар че в словото на Българския патриарх той беше 
наречен с титлата „Ваше Светейшество”, което е признание за неговото дос-
тойнство като епископ на Рим. 

Благословията, която Синодът даде за това папа Франциск да може да се помоли 
в Патриаршеската базилика, където са интронизирани българските патриарси и 
където те полагат своето архипастирско служение; и да се поклони на иконата 
на светите Кирил и Методий; да седне на епископския престол [поставен върху 
кръглия килим с изображение на двуглав орел, където застават православните 
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епископи по време на богослужение], беше всъщност единственият братски 
жест, изразен от БПЦ към папа Франциск като към Римски епископ. 

Чрез даровете, които поднесоха на папа Франциск, президентът и минис-
тър-председателят на България в известна степен изразиха важни духовни пос-
лания вместо Църквата. Дарът от българския президент – ръчно изработено 
разпятие, е и символ на покръстването на България и знак за цивилизационния 
избор, направен от светия цар Борис-Михаил. Подаръците на българския преми-
ер: освен българското кисело мляко той поднесе в дар и епископски омофор като 
символ на върховната църковна власт, използван от древни времена като жест 
на взаимно уважение и признание от императора към патриарха (в източната 
традиция), както и икона на светите Кирил и Методий (както споменахме, про-
възгласени от Католическата църква за съпокровители на обединена Европа) – 
като символ на духовната, културната и политическата връзка между Изтока 
и Запада. 

Основните идеи на посещенията на папа Йоан Павел II и папа Франциск в Бъл-
гария бяха съобразени с техните понтификални мисии: икуменизма на кръвта, 
икуменизма на бедните, благовестието за Христос сред младите поколения, бъ-
дещето на европейското общество, молитвата като израз и врата към добро-
то. Тези идеи бяха и повод за определянето на цялостното поведение на папите 
по време на посещенията им в България, съобразявайки се с традициите на БПЦ 
и на българската държава. 

Надявам се, че обективността на фактите, събитията и личностите, споме-
нати в това изследване, няма да послужат за съблазън и повод за манипулация, 
а напротив – ще спомогнат за усилването на чувството на отговорност в па-
зенето на истината. Истината е факт, а процесът на нейното възприемане е 
въпрос на време и обществена зрялост. 
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In Memoriam

Димитър	Спасов

АЛЕКСЕЙ	ЛОСЕВ:	МОНАХЪТ	В	

СВЕТА

Не се чувствам нито идеалист, нито платоник, нито 
материалист, нито кантианец, нито хусерлианец, нито 
рационалист, нито мистик, нито чист диалектик, нито 
метафизик… Ако на всяка цена са необходими някакви 
етикети, за съжаление мога да кажа само едно: аз съм Лосев.

А. Ф. Лосев

На 24 май тази година се 
навършиха тридесет и 
две години от смъртта на 
Алексей Фьодорович Лосев 
(23.09.1893 – 24.05.1988). 
Още приживе той си спе-
челва славата на легендар-
на фигура, жива памет на 
руската философска мисъл 
и име със световна зна-
чимост, продължител на 
традициите на Сребърния 
век, ненадминат познавач 

на Античността, виртуозен филолог, преводач, харизматичен преподавател и 
наставник на няколко поколения. Претърпял затвор, лагери, двадесет и три го-
дишна забрана да публикува, унищожаването на целия си архив и библиотека 
на два пъти, практически сляп последните четиридесет години от живота си, 
Лосев създава повече от 40 монографии и близо 800 публикации, посветени на 
философията, естетиката, логиката, митологията, филологията, музиката, ма-

Димитър Спасов е завършил Философския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски”. Член на редколегията на сп. Христи-
янство и култура и редактор в интернет портала „Двери на 
Православието”. Един от учредителите на фондация „Покров 
Богородичен” и член на УС на организацията до 2003 г. Член на 
настоятелството на Енорийския център към храм „Покров Бо-
городичен”, София.
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тематиката, които по своята задълбоченост, всеобхватност и впечатляваща 
ерудиция не биха били по силите и на цял изследователски институт. Тайната 
на емблематичната му черна шапчица – този постоянен атрибут, с който не се 
разделя от трийсетте години на миналия век до последния си дъх – е разкрита 
едва след смъртта му. 

Алексей Лосев е роден на 23 септември 1893 г. в Новочеркаск, столицата на 
донските казаци. Баща му е преподавател в местната класическа гимназия, 
музикант любител и бохем, който напуска семейството няколко месеца след 
раждането на детето. До шестнадесетата си година Алексей се среща с него 
само веднъж. Грижите по възпитанието и отглеждането на момчето лягат вър-
ху майката и дядото, протойерей Алексей Поляков, който кръщава своя внук и 
му предава любовта към църковния живот. Ето какво пише в края на живота си 
самият Лосев за своето семейство: „Баща ми, първоначално учител в начален 
курс, а след това гимназиален преподавател по физика и математика, беше за-
пален музикант, виртуоз, цигулар и диригент. Само че съвсем скоро той зарязал 
учителстването и се потопил в бохемския живот на уличен и вечно странстващ 
музикант. Неговата бохема не се прехвърли върху мен. Но при мен дойдоха не-
говият разгул и размах, неговото вечно търсене и наслаждение от свободната 
мисъл и битовата необвързаност с нищо. Тази полубохемска стихия на баща 
ми се сблъска със строгите и морални нагласи на майка ми, с нейната пълна 
потопеност в стария устойчив бит и в този смисъл с битовия и обществения 
консерватизъм. Така тези две стихии си останаха в мен през целия ми живот, 
преплитайки и смесвайки се по най-причудлив начин”.1

Когато е на шест години, дядото и майката на Алексей го водят при най-про-
чутия музикален педагог в града – италианеца Фредерик Стаджи, който след 
успешна европейска кариера се е установил в Новочеркаск и преподава цигулка. 
Оттогава са изключителните любов и интерес на Лосев към музиката, които 
той пази до края на живота си. 

На десет години момчето постъпва в местната класическа гимназия. Макар да 
е единственото средно училище по поречието на Дон, г     имназията постепенно 
се утвърждава като едно от най-авторитетните учебни заведения в царска 
Русия. В началото на миналия век в нея се изучават латински, гръцки, френски 
и немски, литература, музика, история на изкуствата. Срещите с преподава-
телите оставят у Лосев ярък спомен за цял живот и до голяма степен предоп-
ределят бъдещите му занимания. След много десетилетия Алексей Фьодорович 
пише следното: „В гимназията имах прекрасен преподавател по литература 
(който беше и директор на гимназията) – Фьодор Карпович Фролов. Освен об-
щата задължителна програма по литература той успяваше да ни впечатлява с 
талантливо рецитиране на Есхил, Софокъл, Еврипид, Данте, Гьоте и Байрон… 
Но най-важното от моя ученически живот все още не съм споменал. Това беше 
преподавателят по древни езици Йосиф Антонович Микш, чех по народност, 
завършил (заедно със своя приятел, знаменития Ф. Ф. Зеленски) Лайпцигския 

1  А. Ф. Лосев, Из воспоминаний. Литературная Россия, № 2018/34, 21.09.2018
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университет, превеждащ много от руски на чешки и по това време виден лите-
ратурен деятел на Чехия, в която обикновено прекарваше летните си ваканции. 
Той умееше да заразява своите ученици и да вселява в тях романтична нежност 
към всичките тези антични герои, от които ни делят хиляда и петстотин, две 
или две хиляди и петстотин години. Под негово влияние, както сега мисля, при 
завършване на гимназията аз вече се бях отдалечил от астрономическите си 
възторзи, вече ми минаваха мисли да зарежа цигулката и вече бях изоставил 
намерението да уча световна литература. Само едно не успя да преодолее в 
мен този толкова симпатичен ентусиаст в областта на класическата древ-
ност – интереса ми към философията, който започна да блика в мен на някакви 
непонятни фонтани под влиянието на Фламарион. Така се и случи при моето 
завършване на гимназията през 1911 г. Вече бях готов философ и филолог класик 
едновременно. Така си и остана до края на живота ми”2. 

В гимназията става първата среща на младия Лосев със светите братя Кирил и 
Методий – училищният параклис, в който той пее, е посветен на тях. Има ги за 
свои покровители до края на живота си – личности, осъществили в пълнота идеала 
му за единство на философията и филологията. Два дни преди смъртта си той 
диктува своя последен текст – Реалността на общото. Слово за Кирил и Мето-
дий. И си отива от този свят на празника на светите братя. Още една важна 
среща се случва през тези години – също за цял живот. Запознава се с творчест-
вото на Владимир Соловьов, след като получава като награда за отличен успех 
осемтомно издание на съчиненията му. Последната книга3, която Лосев дава за 
печат две седмици преди смъртта си, е посветена на живота и творчеството на 
големия руски философ, към когото до последния си дъх изпитва огромен респект.

През 1911 г. Лосев вече е студент в Московския императорски университет, 
като едновременно следва философия и класическа филология. За да се случи 
това, майка му продава наследствената къща в Новочеркаск и отива да живее 
на село при сестра си. Така със спечелените средства успява всяка година да 
изпраща на своя Алексей по 600 рубли. Лосев никога не забравя тази саможертва. 
Много години по-късно, вече семеен, той и съпругата му често отделят лични 
средства, за да помагат (понякога тайно) на хора в нужда – преследвани монаси 
и монахини от затворени манастири, вдовици на свещеници, бедни студенти или 
пък на прочутата пианистка Мария Юдина4, често изпадаща в немилост. 

Големият потенциал на младия студент бързо е разпознат от професора по 
психология Г. Челпанов, по чиято препоръка започва да посещава заседанията на 
Религиозно-философското общество в памет на Вл. Соловьов. Цветът на руско-
то общество е там – събират се по няколкостотин души, сред които изпъкват 
имената на С. Н. Трубецкой, С. Булгаков, Н. Бердяев, В. Иванов, А. Бели, Л. Шес-
тов, С. Дурилин, С. Франк, П. Флоренски. 

2  Пак там.
3  Владимир Соловьов и его время. Б.р. 
4  Мария Вениаминовна Юдина (1899–1970) е сред любимите изпълнители на Сталин, с голяма солова кари-
ера в СССР, но поради публичното демонстриране на своята православна вяра често е търпяла тежки лишения 
и преследвания. Б.а.
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През пролетта на 1914 г. Лосев заминава в научна командировка в Берлин, но 
започналата Първа световна война го принуждава само след месец и половина 
престой да се завърне в Москва. Това се оказва първото му и последно пътуване 
в чужбина. На следващата година се дипломира с работата „За светоусещането 
на Есхил”. Предлагат му да остане в катедрата по класическа филология, за да 
прави професура. Успоредно с това преподава древни езици в частни гимназии, 
публикува първия си текст – „Еросът при Платон”, подготвя няколко доклада, 
посветени на Платон и Аристотел за заседанията на Религиозно-философското 
общество. Докато не избухва Октомврийската революция.

Започва най-мащабният и най-кървавият експеримент в човешката история. В 
първите години Лосев преподава класическа филология в Нижегородския педа-
гогически университет и в московски училища, занимава се усилено с антична 
философия и култура, участва в дейността на Свободната академия за духовни 
изкуства на Бердяев. По това време любимо занимание на Лосев е няколкоднев-
ният престой в Зосимовския женски манастир край Москва, както и в Трои-
це-Сергиевата лавра. Петдесет години по-късно, отговаряйки на въпрос на свои 
близки сътрудници кога се е чувствал най-щастлив, след дълга пауза той отго-
варя: „Най-щастлив се чувствах по време на всенощната, продължаваща няколко 
часа. И друго подобно щастие – когато слушах Вагнер”5. 

В началото на 20-те години Лосев се занимава задълбочено с темата за имес-
лавието, която се превръща в разделителна линия и повод за разпалени дебати 
както в Руската църква, така и сред академичните среди. Всичко започва с из-
даването през 1907 г. на книгата на схимонах Иларион (Домрачев) На Кавказките 
планини, в която авторът описва своя аскетически опит от умната молитва и 
от призоваването на името на Иисус Христос. Книгата среща топъл прием в 
Русия, докато през 1909 г. не излиза унищожителна рецензия на атонския монах 
Хрисант, който обвинява Иларион в пантеизъм и двоебожие. Огромната общ-
ност от руски монаси на Атон (по това време около 1700 души) се разделя на 
две – противници и поддръжници на почитането на името Божие. Споровете 
бързо се прехвърлят в Русия. Сред най-яростните противници на имеславието 
е митроп. Антоний (Храповицки), бъдещият глава на Руската православна църк-
ва зад граница, който изиграва ключова роля за осъждането на учението през 
1913 г. от Синода на РПЦ след не особено задълбочено проучване на въпроса. 
Както сред противниците, така и сред горещите поддръжници на имеславието 
има авторитетни духовници, мнозина от които само десетина години по-късно 
ще приемат мъченическа смърт. 

Поддръжниците на имеславието в лицето на йеросхимонах Антоний (Булато-
вич), архимандрит Арсений, архимандрит Давид (Мурханов) и други настояват, 
че става дума за древна православна практика, възхождаща още от времето на 
ап. Ерм и апостолските мъже, която може да се проследи особено ясно в тради-
цията на исихазма и учението на св. Григорий Палама. Опитът да се формулира 
апофатичният праксис на имеславците звучи по следния начин: „1) Името Божие 

5  В. В. Бибихин, А. Ф. Лосев. С. С. Аверинцев, 2004 г.
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е енергията Божия, неразривно свързана със самата същност на Бога, и затова 
е сам Бог. 2) Но Бог е различен от своите енергии и от своето име, затова Бог 
не е нито своето име, нито име изобщо”6. 

Страстите сред руските монаси на Атон се нажежават все повече, понякога 
прерастват и във физическа разправа с противника и Синодът на Руската църк-
ва решава да действа. След като вече е осъдил учението на имеславците, през 
1913 г. изпраща архиепископ Никон със стотина войници да потуши монашеското 
брожение. В резултат на тази неумела интервенция от Атон са прогонени над 
800 монаси, които са поставени под запрещение и са разселени из Русия. Това се 
оказва първият голям удар, който понася руското монашество, преди да бъде на 
практика унищожено в края на 30-те години на миналия век.

Съборът от 1917–1918 г. така и не успява да обсъди темата с имеславието 
преди своето принудително разпускане и въпросът продължава да виси във въз-
духа, още повече че много от архиереите на Руската църква приемат обратно 
на служение в своите епархии без чин на покаяние прогонените някога духовници 
от Атон. 

Така в началото на 20-те споровете и рефлексията върху имеславието вече се 
водят не в монашеските килии и от епископските катедри, а в средите на уни-
верситетски преподаватели и религиозни мислители като о. Павел Флоренски, 
о. Сергий Булгаков, математиците Д. Егоров (председател на Московското об-
щество на математиците) и Н. Соловьов, Н. Бердяев, Вл. Ерн и др. Именно към 
тях се присъединява А. Лосев, който през 1921 г. организира кръжок, поставящ 
си за цел да запознае църковните кръгове с имеславието, както и да изработи 
приемливи формулировки, които да бъдат одобрени от бъдещ поместен събор.

1922 година се оказва преломна за много от познатите и академичните колеги 
на Лосев – оцелялата в гражданската война съветска власт обръща поглед към 
своите най-изявени идеологически противници в лицето на руската интелиген-
ция. Есента на същата година от Петроград за Германия отплава кораб, станал 
известен като „философския параход” или „кораба на глупаците”. На борда му 
принудително са качени Н. Бердяев, И. Илин, С. Франк, Б. Вишеславцев, С. Трубец-
кой и мнозина други. Троцки откровено ще заяви: „Прогонихме тези хора, защото 
нямахме повод да ги разстреляме, а да ги търпим беше невъзможно”. Прогонени 
са над 220 знакови за Русия личности. Сред тях липсва името на Лосев – зани-
манията му с класическа филология и античност, липсата на публични реакции 
на случващото се в Съветска Русия, както и относително по-слабата му попу-
лярност го оставят извън полезрението на болшевиките. Поне засега.

Същата година, на празника Възнесение Господне, о. Павел Флоренски венчава в 
Сергиев Посад Лосев с неговата голяма любов – Валентина Михайловна Соколо-
ва. От тук насетне тя е човекът, който ще бъде най-голямата опора и вдъхно-
вение за младия учен.

6  А. Ф. Лосев, На рубеже эпох. Имяславие, с. 603.
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Двайсетте години са времето, в което по думите на Лосев „учената Москва се 
занимаваше повече с улична спекула, отколкото с Платон и новата литература 
за него”, а „връзките със задграничните книжарници у нас в Москва липсваха в 
продължение на няколко години”7.

В тези трудни за физическо оцеляване години, камо ли пък за академични занима-
ния, Лосев е утвърден за професор и преподава история на античната естетика в 
Московската консерватория, чете лекции във II московски университет и в Държав-
ната академия за художествени науки. Тази относителна финансова сигурност му 
позволява да се отдаде на академичните си интереси. Чете и пише неуморно, всеки 
ден, с работоспособност и ритъм, които ще следва през целия си живот. Сред войн-
стващото невежество и налагането на все по-твърда идеологическа рамка Лосев 
формира себе си като оригинален мислител, „философ на името, мита и числото”, 
в чийто светоглед се синтезират „античният космос с неговото крайно простран-
ство и Айнщайн, схоластиката и неокантианството, манастирът и бракът, изтън-
чеността на западния субективизъм с неговата математическа и музикална стихия 
и източният паламитски онтологизъм и т.н., и т.н.”8. Подобен подход му позволява 
дори и в съвременния живот да намира „онова положително, което би могло да бъде 
отхвърляно само поради сляпа и глуха ненавист, но което философът трябва да 
признае за благо или за път към благото. Ние сме над отделните типове на култу-
рата и вътрешно не се свързваме нито с един от тях, защото нима съществува 
нещо на земята, което да може напълно да удовлетвори философа? Затова пък ние 
не се отказваме напълно от нито един тип култура; и ако езичеството и идолопо-
клонството на Плотин не ни пречи да се учим от него, то и тъмните страни на 
съвременния градеж не бива да затъмняват зрението ни до пълна слепота”9.

Изповедник на семейство Лосеви през 20-те години е атонският монах архи-
мандрит Давид (Мурханов) – една от ярките фигури в движението на имеславци-
те и монах, отдаден без компромис на монашеските си обети, придобил духовен 
опит и готов да го споделя със своите духовни чеда. Подобно на мнозина други 
в Руската църква, архим. Давид се отнася силно критично към декларацията на 
митрополит Сергий (Страгородски) от 1927 г., в която местоблюстителят при-
зовава верните да са лоялни на съветската власт и заедно със своите духовни 
чеда се присъединява към многобройното и разнородно движение на „непомена-
ващите”, които отказват да признаят властта на Сергий. 

Краят на 20-те години е време на особено интензивна научна работа на Лосев – 
в периода от 1927 до 1930 г. той подготвя и издава със собствени средства 
осем книги, станали известни впоследствие като неговото „осемкнижие”. Това 
са: Античният космос и съвременната наука, Музиката като предмет на логи-
ката, Философия на името, Диалектика на художествената форма, Дилектика 
на числото при Плотин, Критиката на платонизма при Аристотел, Очерци по 
античен символизъм и митология и фаталната Диалектика на мита. 

7  А. Ф. Лосев, Философия, мифология, культура. М., 1991, с. 7. 
8  Лосев А.Ф. Жизнь: Повести. Рассказы. Письма. СПб., 1993, с. 384.
9  Пак там, с. 384.



40

In Memoriam

Тези години са изпълнени и с напрегнати духовни търсения на Лосев – по кой 
път да продължи. Въпреки безспорните академични успехи сърцето му жадува за 
монашеско служение, минават му мисли да изостави научната работа. И точно 
тук се намесва опитният духовник о. Давид. Ето какво пише Лосев в писмо до 
съпругата си през 1932 г.: „Когато веднъж казах на о. Д.10: „Мисля си дали да не 
захвърля науката?”, той, със своите тъжни и уморени очи (помниш ли тези тъж-
ни, уморени, сякаш вътрешно изтощени и все пак сияещи с тайнствена светлина 
очи?), ми отговори: „Не, защо да захвърляш науката? Ти страстите си захвърли”. 
Този отговор не беше понятен и висок – като някакво висше откровение на мъд-
ростта. Да, да, точно така, точно така. И както винаги се случва при истин-
ското послушание, външното наставление абсолютно съвпадна с тайния порив на 
душата, жадуваща спасение. Според нашия с теб постоянен жизнен и религиозен 
опит трябваше да унищожаваме не науката, но лошите страсти, не църквата, но 
лошите страсти, не нашето взаимно общуване, но лошите страсти”11. 

Търсенето на тесния път и ревността по Бога довеждат семейство Лосеви 
до събитието от 3 юни 1929 г., когато Алексей Фьодорович и съпругата му Ва-
лентина Михайловна приемат тайно монашеско пострижение от архимандрит 
Давид и стават монах Андроник и монахиня Атанасия. Избират си имената на 
благочестивите съпрузи от V в., които доброволно се оттеглят в различни ма-
настири, за да се срещнат отново след дълги години на подвизаване и да прека-
рат остатъка от живота си в братска любов.

Монашеството в света, по сполучливия израз на Сергей Фудел, „никой не го е 
измислил, него го изиска историята на Църквата, чийто край се свърза с нача-
лото”. Монашеството в света като автентичен отговор на Христовия призив, 
като опит за благодатно съединяване на Пустинята и Града, но и на устояване 
пред съблазните и похотите на враждебния свят, има своите корени в пропо-
ведите и книгите на редица руски духовници от началото на XX в., като о. В. 
Свенцицки, о. А. Мечьов, о. В. Амфитеатров, архиеп. Йоанн (Шаховской) и др. 
Сравнително широко разпространение практиката на тайно монашество в све-
та придобива през 20-те и особено през 30-те години на миналия век, когато 
гоненията срещу Църквата достигат невиждани размери. Преди началото на 
Втората световната война на територията на целия Съветски съюз няма нито 
едно духовно учебно заведения, остават действащи около 350 храма (от над 
50 000 преди революцията) и само двама дееспособни архиереи – митр. Сергий 
(Страгородски) в Москва и митр. Алексий (Симански) в Ленинград.

Лосев почти никога и почти с никого не говори за това събитие от своя живот. 
Както и почти никога не обсъжда религиозните си преживявания, оставя ги в 
„скришната си стая”, там, където се случват личните срещи лице в Лице. Дори 
и най-близките му сътрудници и помощници десетилетия по-късно не подозират 
нищо. Спомените на мнозина от тях за достолепния професор, който седи леко 
прегърбен, пъхнал дясната си ръка под сакото и сякаш подремващ на дългите 

10  О. Давид (Мурханов). 
11  Лосев А. Ф. Жизнь: Повести. Рассказы. Письма. СПб., 1993, с. 394.
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академични заседания, описват всъщност монах Андроник, който се е молил и 
незабележимо за околните е прекръствал сърцето си. Единственият атрибут 
от монашеското си пострижение, с който Лосев не се разделя до края на живота 
си, е черната шапчица, монашеската скуфия. 

Но Лосев нямаше да е Лосев, ако и в тази съдбовна стъпка следваше отъпканите 
пътеки на някой друг. В писмо-изповед до съпругата си, сестра Атанасия, той пише: 
„За многото години дружба ние създадохме нови и съвършено оригинални форми 
на живот – онова съединение на науката, философията и духовния брак, на което 
малцина биха се осмелили и което дори не е сънувало кое и да е еснафство от съв-
ременни учени и философи, от женени и монаси. Съединяването на тези пътища в 
един ясен и пламенен възторг, в който са съвместени тишината на вътрешните 
безмълвни съзерцания на любовта и мира с енергията на научно-философското 
творчество – ето това е, което създаде Лосев и никой друг и то е, чиято ориги-
налност, дълбочина и жизненост никой не може да отнеме на съпрузите Лосеви”12.

Съвсем като в някой древен патерик след обилно излялата се благодат следва 
тежко изпитание.

Книгата Диалектика на мита е сериозно цензурирана от властта, но използ-
вайки съществуващите все още пропуски в издателската практика на Главлит, 
Лосев и Валентина Михайловна (която се грижи и за издателските му дела) 
успяват да добавят липсващите пасажи непосредствено преди отпечатването. 
Скандалът е грандиозен. 

Тиражът е конфискуван, а Алексей Фьодорович – арестуван на 18 април 1930 г. 
и изпратен на Лубянка. Следват 17 месеца арест, от които първите 4 прекарва 
в единична килия. Най-тежкият период от живота му, който Лосев описва така: 
„Много се молих и плаках. Плаках всекидневно в продължение на 47 дни (както 
изчислих по-късно), докато не разстроих нервите си до пълна загуба на сън… 
Никога по-рано не ми беше изпращана такава безпомощност и такава оставе-
ност от Бога и хората, такова мятане в тъмата и бурята по бездънното и 
безбрежно море”13.

Валентина Михайловна е арестувана два месеца по-късно, един ден след като е 
погребала техния любим архим. Давид. Делото им е пришито към процеса срещу 
„контрареволюционната и монархическа организация Истинно-православна църк-
ва”. Лосев е осъден на 10 години лагер, а Валентина Михайловна – на 5 г.

Диалектика на мита е изрично цитирана на XVI конгрес на ВКП (б) от Лазар 
Каганович, който нарича Лосев „реакционер, черносотенец” и „най-нагъл класов 
враг”. Това вече звучи като присъда за цял живот. Максим Горки пък громи авто-
ра и книгата на страниците на „Правда” и „Известия”, нарича го „човек, който 
е закъснял да умре, но вече гние и заразява въздуха със своята смрад”.

12  Пак там, с. 377.
13  Пак там, с. 368.
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Лосев е изпратен да строи Беломорско-Балтийския канал. След тежко заболява-
не е инвалидизиран и преместен на по-лека работа – пазач на склад за дървени 
трупи. След много положени усилия е преместен в една канцелария – в тъмно 
помещение по 12–14 часа на ден въвежда статистическа информация. Зрението 
му е увредено още от ученическите години, сега неговото далекогледство рязко 
прогресира. Другите затворници се забавляват, като му крият очилата.

Единственият светъл лъч през тези години лагерен живот е преписката с Ва-
лентина Михайловна, изпратена в алтайски лагер. Писмата им са впечатляващо 
свидетелство за силна, дълбока и светла любов, за много нежни и хармонични 
отношения.

Изключително тежък удар за Лосев е разпиляването и разграбването на десе-
тилетия събираната библиотека. Около 2500 страници ръкописи са конфискува-
ни от властта. По парадоксален начин това ги спасява, тъй като през 1941 г. 
възстановената с много усилие и средства библиотека от близо 10 000 заглавия 
отново е унищожена – този път от паднала бомба.

В резултат на влошеното здраве, както и благодарение на ходатайството на 
съпругата на Горки, Е. Пешкова, която оглавява Червения кръст в СССР, при-
съдите на семейство Лосеви са намалени и те предсрочно са освободени от 
лагерите през 1933 г. Позволено им е да живеят в Москва и са възстановени 
гражданските им права.

Лосев се завръща към научна дейност. Има категорична забрана да се занимава 
с философия, както и да публикува. Превежда (Николай Кузански), пише художест-
вена проза (книгата му Жената мислител от този период излезе наскоро на 
български) и чете лекции по антична естетика в провинциални педагогически 
институти. Прави го по лосевски – отговорно, с вещина и себераздаване. Сту-
дентите го изпращат с аплодисменти. 

През 1942 г. той е поканен в Московския държавен университет да води семинар 
за Хегел, предлагат му да оглави и катедрата по логика. Студентите не могат 
да повярват какво им се случва – преподава им истински философ! Не закъснява 
обаче и реакцията на част от колегите. След доноси и интриги семинарът е 
прекратен, а Лосев – уволнен.

От 1944 г. започва да преподава в Московския педагогически институт, където 
работи до пенсионирането си. 

Едва след смъртта на Сталин през 1953 г. е отпечатана първата след лагерния 
престой книга на Лосев – Олимпийска митология. След тежко боледуване в на-
чалото на следващата година умира най-близкият и любим човек – Валентина 
Михайловна. Малко преди смъртта си тя поверява грижата по вече почти слепия 
Лосев на семейната приятелка и докторантка на Лосев Аза Алибековна Тахо-Го-
ди. Единственият начин младата жена да остане в дома на Лосев е сключване-
то на брак между тях, което се случва в края на 1954 г. 
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Следва покана към Лосев да сътрудничи на „Философска енциклопедия”, за която 
пише 100 статии. Една след друга излизат книгите, писани вече след 1953 г.: 
Античната митология в нейното историческо развитие, Омир, Антична музи-
кална естетика, Увод в общата теория на езиковите модели, Естетика на Въз-
раждането, Елинистично-римска естетика, Диоген Лаерций – историк на ан-
тичната философия, Владимир Соловьов, Античната култура и съвременната 
наука, Владимир Соловьов и неговото време, преводи, статии за енциклопедии, 
доклади – общо над 800 заглавия. Всичко това с цената на изключителна дисцип-
лина и работоспособност. Нарича себе си „работен кон, впрегнат от сутрин до 
здрач”. И след активната преподавателска кариера денят му протича в един и 
същ ритъм. Страда от безсъние и обикновено заспива в ранните часове на деня, 
става в 11 ч., следва лека закуска и работа от 12 до 18 ч., след това занимания 
у тях с докторанти по класически езици (през годините минават над 600 души), 
вечеря и отново работа или разговори до ранните часове на деня с някого от 
многобройните посетители. 

След като губи напълно зрението си, Лосев разчита освен на постоянните по-
мощници-секретари, които му четат на различни езици и подготвят справки, 
също така и на феноменалната си памет. Още по време на лагерния престой 
е култивирал способността да конструира в главата си литературни творби и 
научни съчинения поради липса на хартия и невъзможност да ги записва. Сега 
диктува книгите си почти без да нанася корекции. Работи на практика до пос-
ледния си ден, с бистър ум и все така силна памет.

От 1956 г. Лосев работи върху фундаменталния си труд, неговият opus vitae – 
История на античната естетика. От 1963 г. до смъртта му излизат шест 
тома, а след това и последните два. От Омир и натурфилософите, през со-
фистите, Сократ, Платон, Аристотел, стоиците, епикурейците и скептиците 
до неоплатониците и ранните християнски автори. Съединявайки думите на 
учения-изследовател с поетическото слово на твореца, Лосев пресъздава цяла-
та история на античната култура и философските учения по един неповторим, 
лосевски начин.

Признанието и наградите идват трудно и късно. През 1983 г. за деветдесетго-
дишнината му го награждават с Ордена на Трудовото червено знаме, а в 1985 г. 
става носител на държавната премия на СССР за История на античната есте-
тика. Но не това са наградите, които Божият раб Алексей жадува през целия 
си дълъг живот.

Упокой, Господи, душата на твоя раб Алексей/Андроник в място светло, в място 
злачно, в място прохладно, където няма никаква болка, скръб и въздишка. Амин.
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А.	Ф.	Лосев

ИЗ	ИСТОРИЯ	НА	АНТИЧНАТА	

ЕСТЕТИКА.	РЕЗУЛТАТИ	ОТ	

ХИЛЯДОЛЕТНОТО	РАЗВИТИЕ,		

ТОМ	VIII,	КНИГА	2
1

5.	Пневма

На този термин му предстояло велико бъдеще, но не толкова в Античността, 
колкото в последващите култури. Терминът буквално означава „повей” или дори 
просто „вятър”, „порив на вятъра”. Много рано този термин започнал да означава 
и „дихание”. Но процесите на дишането са толкова характерни за живота на вся-
ко живо същество, че става напълно понятно духовното разширяване на термина 
дори до значението на „дух”. Подобен вид задълбочаване на значението на терми-
на е съвсем видимо и в античните текстове, макар тук то да е лишено от лич-
ностното задълбочаване. Затова пък последното има своя разцвет през Средните 
векове и в Новото време, започвайки още от епохата на ранното християнство.

а) Любопитно е, че преди появата на термина „пневма”, огромната значимост 
на повея и диханието намира своето ярко изразяване още в периода на мито-
логията. При Омир (Ил. XX, 221-225) четем, че северният вятър Борей оплодил 
цяло стадо кобили. Есхил (Suppl. 574-581, Weil.) с помощта на поетически образи 
изобразява как Зевс с едно свое подухване (epipnoiais) към Йо я накарал да роди 
на бял свят младенеца Епаф. По този начин дълбокото и напълно специфично 
значение на повея и диханието са съвсем осезаемо забележими още в чисто ми-
тологичните текстове, които все още не съдържат в себе си термина „пневма”.

б) Що се отнася до литературните текстове, то най-ранните от тях разбират 
пневмата или просто като „повей”, т.е. физически, или като „дихание”, т.е. чис-
то физиологически. Като пример за първото значение ще приведем Есхил (Prom. 
1085-1086) и за второто – отново Есхил (Eum. 568) и Еврипид (Phoen. 787; Bacch. 
128N). Има пример и за съвместното физическо-физиологическо значение – при 
Анаксимен (B2). 

в) След това необходимо е да отбележим текстовете, в които на първи план 
излиза моментът на живота или дори душата. Когато се говори за „пневмата 
на живота” (Aesh. Pers. 507), то очевидно диханието тук започва да се мис-
ли по-жизнено. Но има достатъчно текстове, в които диханието на живота 

1  А. Ф. Лосев. История античной эстетики, т. VIII, кн.2. М. 1994, Искусство, с. 298-302. 
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директно се отъждествява със самия живот. Когато четем, че той „погубил 
пневмата” (Aesh. Sept. 981), е ясно, че под пневма тук се има предвид самият 
живот на човека. Такива са и други многобройни текстове (Eur. Phoen. 851, Hes. 
571, Orest. 277, Tro. 785).

Ала животът и душата могат да бъдат разбирани и по-сложно, и по-възвишено, 
което естествено води до задълбочаване на съответната пневма.

Когато се има предвид проницателност и познанание на висшите предмети, то 
и пневмата, която осъществява това, също получава възвишен и дори божест-
вен смисъл (Plat. Axioch. 370c). Плутарх също използва думите за „свещената и 
демонична пневма” в мусическите изкуства (De exil. 13, 605a).

г) Най-голямото философско обобщение на този термин обаче намираме при 
стоиците. Ако подминем текстовете с физическо значение на пневмата, то си 
струва да обърнем внимание първо на един фрагмент (от Гален, SVF II 716), спо-
ред който към двойното деление от страна на лекарите на пневмата на „физи-
ческа” и „психическа” в растенията и при живите същества, стоиците добави-
ли още и пневма hecticon, тъй като hexis на гръцки означава „състояние”. Става 
дума, най-вероятно, за принципа на устойчивата еднородност на предметите. 
Но това е само началото на нещата. По-рано ние вече неведнъж срещахме, че 
за да обрисуват космоса като жив организъм, стоиците полагали основата на 
космоса в „топла пневма”, така че космосът се оказал и топъл, и дишащ, а също 
така и всичко, което е вътре в космоса. Но не е само това. Посидоний (фрг. 101 
Edel.) определя бога като „интелектуална (noeron) и огнена (pyrὃdes) пневма”. 
Пневмата е „същността на природата и душата” (SVF II 715), „движеща се от 
себе си и към себе си” (442), „пронизва всички тела” (пак там), „всичко съеди-
нява” (441). „Логосът на бога” е „телесна пневма” (1051). Само че стоическият 
логос е не само „разум”, действа и по законите на свръхразумната съдба. Сле-
дователно „същността на съдбата” е „пневматична сила” (1913). 

По този начин разбирането на пневмата като универсално-космическо начало е 
било формулирано възможно най-точно още при стоиците. Не е достигал само 
един момент, за да бъде историята на пневмата завършена в Античността. 
Този момент се заключава в това, че стоиците при целия си логизъм и пневма-
тология решително всичко на света считали само за тяло. Текстовете по тази 
тема са в ИАЕ V 145-149. Оставало всички материални процеси вътре в космоса 
да бъдат разбрани като смислова еманация на основната огнена пневма и ан-
тичната мисъл по този начин вече да премине на пътя на неоплатонизма.

д) При Плотин има текстове и с физическо значение на пневма, и със значение 
чисто психологическо (например II 2, 2, 21; III 6, 5, 27; IV 4, 26, 24-26). Но се сре-
щат и текстове с космическо значение на пневмата (IV 7, 3, 26-28), при това 
не без позовавания на стоиците и техния „интелектуален огън” (4, 1-15; 7, 1-10), 
но с критика на стоическото учение за телесната пневма (8, 28-34, 8, 1-5). Спо-
ред Плотин обаче това не е пречка пред пневмата да се сближава с човешката 
кръв, когато прониква в живия организъм свише. Работата не е само в това, че 
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Плотин постоянно сближава пневмата с живота изобщо, но и в това, че самата 
душа според Плотин възниква в резултат на диалектическото развитие на ума 
и свръхразумното първоединство. Този печат на ноуменалното и свръхноуменал-
ното първоединство в сравнение със стоиците безспорно е голям философски 
прогрес и завършек на цялата антична представа за пневмата. При Плотин (VI 
7, 12, 23-29) се среща текст, който директно свързва пневмата с универсално 
наличния и универсално различния моменти на единичността. 

Тази тенденция към универсално разбиране на пневмата може да се открие и 
при Прокъл, който (In Plat. Theol. IV 19, p. 55, 12-16 Saffr. Weser.) отрицава възмож-
ността пневмата да е пригодна за свързване на нещата, тъй като самата тя 
все още се нуждае от разделяне.

6. Пневмата в античното християнство. От огромната история на християнство-
то към Античността се отнасят само първите  векове, които обикновено се име-
нуват в науката като ранно християнство и заемат първите три или четири века.

а) Още от самото начало пневмата се разбира в християнската литература по 
небивал за предишната Античност начин, макар че подготовката за това ново 
учение, ако вземем предвид приведените сега материали, била дадена в най-из-
разителна форма още извън християнството. Работата е там, че още стоиче-
ската пневма, както току-що казахме, получила до появата на християнството 
такова универсално и духовно значение, че за християнството тук не достигало 
само едно – разбирането на пневмата като абсолютна личност. За християн-
ството такава пневма също била и универсална, и всеобхватна, и всемогъща, но 
тя винаги си оставала тук само пределно обобщение на чувствено-материалния 
космос. За християнството това било недостатъчно. Затова още в ранното 
християнство започнали да разбират пневмата като такава личност, която е 
над всеки чувствено-материален космос, по никакъв начин не се нуждае от него 
и не зависи от него, а напротив, явява се негов създател, негов творец.

б) Евангелист Йоан (4: 24) точно така и пише: „Бог е пневма”. Терминът „пнев-
ма” се налага да бъде превеждан тук като „дух”, но думата „дух” звучи доста 
абстрактно, докато не само при Йоан, но както сега установихме, вече при ези-
ческите философи този термин насочва към живо същество с всичките му, дори 
чисто материални, проявления. Убеденият монотеист и възторжен проповедник 
на христологията, апостол Павел, също така пише без всякакво колебание във 
Второ послание до Коринтяни (3:17): „Господ е пневма”. Че тази пневма притежа-
ва най-ясните личностни функции, е видно на много места от Новия завет, като 
например в Евангелие от Йоан (14:16, 26, 15:26, 16:8-14), където Христос обещава 
да изпрати на учениците си Светия Дух, Утешителя, Който ще им припомни 
това, което е учил Той, Христос, и ще ги наставлява по пътя на истината.

в) Личностният характер на християнското учение за пневмата е бил за вре-
мето си абсолютна новост и свидетелство за идването на нова историчес-
ка епоха. В това отношение между абсолютния персонализъм на християнския 
монотеизъм и абсолютния езически пантеизъм не е имало нищо общо. Само 
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че в други отношения, и преди всичко в отношение на последователността на 
логическите категории, е можело и на практика е имало много общо. Затова 
ако например в езическия неоплатонизъм космическата душа се е оказвала на 
трето място след абсолютното първоединство и докосмическия ум, то става 
съвсем разбираемо, че християнската пневма също се оказва на трето място 
след пораждащия принцип и след неговото разумно оформление, бидейки същото 
образуване на първото начало и негово благодатно изхождане, каквато е била и 
космическата душа при неоплатониците.

В този смисъл за историка на философията и за историка на философската 
естетика е от особена важност наличието в християнската литература на 
неголемия философски трактат За Светия Дух, който се счита за неавтенти-
чен трактат на Василий Велики. В руската литература има подробен анализ, 
съпоставящ многочислени места от този трактат с Енеадите на Плотин.2 Този 
анализ убедително доказва безусловното съвпадение на много места от текста 
на въпросния трактат с Плотин. В резултат на това става ясна пълната допус-
тимост на използването на езическия неоплатонизъм от християнския писател. 
При това е ясно също така че не може да се говори за никакви заимствания 
от Плотин, ако имаме предвид основната разлика на християнската пневма от 
езическата, тъй като езическата пневма, с всичките си най-високи обобщения, 
винаги остава чувстено-материален космологизъм, докато християнството пос-
тоянно в историята е защитавало духовния персонализъм и е оставало на тази 
позиция винаги, независимо от отделните и доста многочислени уклони и ереси.

г) И ако посоченият от нас неголям анонимен трактат за Светия Дух в събра-
ните съчинения на Василий Велики се смята за неоригинален, то в оригиналното 
съчинение на Василий Велики За Светия Дух, в десета глава, също могат да се 
открият влияния от Плотин.3

В заключение следва да кажем, че позоваването на раннохристиянското разби-
ране за пневмата е необходимо, за да няма никаква възможност да бъдат мо-
дернизирани стоическите и неоплатоническите концепции, лишавайки ги по този 
начин от характера на пантеистичен космологизъм и приписвайки им съвършено 
несвойствения им монотеистичен персонализъм. Християнската теология е осо-
бено чужда на актьорската представа за човека и на представата за космоса 
като всеобща театрална постановка на съдбата. Доколкото все пак християн-
ството се отнася към Античността, ние бяхме длъжни да кажем за него поне 
най-важното, тъй като при него имаме пълна противоположност на изконните 
антични концепции, както и понеже това все пак е Античност, макар и късна, 
макар и предвещаваща настъпването на нова, вече не антична, но все пак хи-
лядолетна култура. 

Превод от руски: Димитър Спасов

2  Спаский А. История догматическия движений в эпоху вселенских соборов (в связи с философскими учения 
того времени).Т. 1, Сергиев Посад, 1914, с. 519-526.
3  Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Кападокийской. Изд. 4-е. Ч. 
3. Сергиев Посад, 1990, с. 224-226.
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Аристотел Папаниколау и Джордж Е. 
Демакопулос са съдиректори на Цен-
търа за православни християнски из-
следвания в Университета „Фордъм”. 
Джордж Демакопулос преподава исто-
рическо богословие и заема Катедра-
та по православни християнски науки 
на името на Майендорф и Патерсън, а 

Аристотел Папаниколау заема катедрата по православно богословие и култура на име-
то на архиепископ Димитрий в същия университет. 

Джордж	Демакопулос,	Аристотел	Папаниколау

ПРАВОСЛАВНОТО	

ХРИСТИЯНСТВО,	СИСТЕМНИЯТ	

РАСИЗЪМ	И	ПОГРЕШНАТА	

СТРАНА	НА	ИСТОРИЯТА	

Когато през 1965 г. в Селма архиепископ Яков застана до Мартин Лутър Кинг, 
той беше разкритикуван от много американци от гръцки произход, засегнати, 
че техният архиепископ се „побратимява с активистите за граждански права”. 
Петдесет и пет години по-късно общественото мнение е драматично проме-
нено. Появата на Яков до Мартин Лутър Кинг е един от иконичните епизоди в 
историята на православното християнство в САЩ, ако не и по света. Днес ние 
или забравяме, или се извиняваме за тези православни християни, които тогава 
не разбраха моралната необходимост на движението за граждански права.

Историческият момент днес е подобен. Дали на нашите внуци ще се налага да 
се извиняват, че ние сме застанали на погрешната страна на историята? Дали 
не трябва да възприемем духа на критиците на „Животът на черните има значе-
ние”, понеже движението защитава морално и богословски осъдителни мнения?

Лозунгът „Животът на черните има значение” възникна след множество убийст-
ва на невъоръжени черни мъже от полицейски служители. Неговата първоначална 
цел беше да разкрие системния расизъм, който съществува в институционална-
та инфраструктура на нашето общество: да споменем само полицията, прави-
телството, икономиката и църквите. Това движение представлява разширяване 
на исканията, издигнати от Движението за граждански права на Мартин Лутър 
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Кинг, който настояваше САЩ да бъдат „верни на това, което декларират”. Ра-
сизмът днес е по-различен от този през 60-те години: той вече не може да се 
види в автобусите, рекламните табели, в хотелите и ресторантите, в заводи-
те и корпорациите, в публичното образование и правителството, в армията, ала 
продължава да съществува системно във всички тези области, което означава, 
че е вписан в самата инфраструктура на тези институции – този път той е 
много по-изтънчен, прикрит и неосъзнат. Всеки, който отрича този системен 
расизъм, трябва да даде убедително обяснение за неравенството в доходите 
между черните и белите, за пропорционално много по-високия процент лишени 
от свобода черни мъже и жени, за липсата на черни преподаватели в универси-
тетите, за расовото профилиране, случващо се още на улицата, за непропор-
ционалната липса на достъп до здравеопазване и жилища на приемливи цени, а 
наскоро – и за по-високото ниво на заразяване от COVID-19 – списъкът може да 
бъде продължен.

Сред православните християни, също както и сред други общности, често мо-
жем да чуем и обратния лозунг: „Животът на всеки има значение”. Не отричаме 
това, основна християнска аксиома е, че всички хора са неповторимо уникални 
в Божиите очи, но ако един родител има две деца, а едното тормози другото, 
родителят със сигурност ще се втурне да защити жертвата и ще продължи да 
обича насилника. Затова и Божията любов не противоречи на предпочитанието, 
отдавано от Бог на потиснатите.

Архиепископ Яков и Мартин Лутър Кинг, Селма, щата Алабама, 1965 г. 



50

Християнство и съвременност

Може също да чуем, че „Животът на сините има значение”. Не отричаме и това, 
ние също имаме приятели и роднини в силите на полицията. Борбата срещу сис-
темния расизъм не си поставя за цел да атакува полицейските сили. Тази дилема 
е фалшива. Ала трябва и да признаем, че проблемът не се състои в наличието на 
няколко гнили ябълки сред полицаите; проблемът се състои в това, че расизмът 
е системно вплетен в тъканта на действията на полицията: в обучението, 
стратегията и приложението. Расовото профилиране и основаните на статис-
тика полицейски действия са само два от примерите за това. 

Накрая чуваме, че някои хора възразяват срещу всякакво обвързване с движението 
„Животът на черните има значение”, защото това означава подкрепа и за стано-
вища, които противоречат на църковното учение. Ала тази позиция пренебрегва 
многообразието сред привържениците на „Животът на черните има значение” и 
допуска възможността за чиста политика, което обаче е невъзможно. Хората, 
които са привърженици на движението в полза на живота, често се срещат с 
други хора, които споделят вярвания, противни на учението на Църквата. Още 
повече че Православната църква трябва да бъде по-активна по социални въпроси, 
а не само да се включва в „Похода за живот”1. Отците на Църквата постоянно 
са се борили срещу бедността и потисничеството, а политиката по отстояване 
само на една тема, следвана от множество православни църкви, е смущаваща.

Най-важната отправна точка за отношението на православните християни към 
движението „Животът на черните има значение” е, че то подтиква към преос-
мисляне на разбирането за расите, като предизвиква белите от всички етноси да 
си представят какво означава да живееш в черно тяло, какво означава да живееш 
в такова тяло в страна с история на робството като нашата; какво означава да 
живееш в такова тяло, което е по-вероятно да бъде профилирано; какво означава 
да живееш в такова тяло, което е по-малко вероятно да получи работа; какво 
означава да живееш в такова тяло, което има ограничен или никакъв достъп до 
здравеопазване; какво означава да живееш в такова тяло, което се нуждае от 
достъп до жилища на достъпни цени; какво означава заради това тяло да живееш 
в страх да не бъдеш без вина убит от полицията; какво означава заради това 
тяло да трябва да ходиш по средата на улицата, като необходима стратегия 
за оцеляване при случайна стрелба. Нашето християнско призвание се състои в 
способността да успеем да си представим това, това е нашето духовно предиз-
викателство като православни християни, в това е нашето обжение. 

Като американци от гръцки произход, обичаме да разказваме за трудностите, 
преживени от нашите предци след Втората световна война, как те усилено са 
се трудили в тази страна и често са били подлагани на дискриминация, за да 
може животът на следващите поколения да бъде по-добър. Никой не отрича тази 
история и ние винаги трябва да я уважаваме, но също и не трябва да забравяме, 
че една от причините нашите предци да успеят в тази страна освен упори-
тата им работа е и фактът, че те бяха бели (това е една от причините – не 
единствената). Повечето от тях пристигат в тази страна през 50-те и 60-те 

1  Поход за живота е протест, организиран всяка година във Вашингтон срещу легализирането на абортите. 
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години, когато расизмът все още е явен. И ако сме честни, ще признаем, че 
много православни от гръцки произход по това време бяха расисти, което може 
да обясни и тяхното възмущение, когато архиепископ Яков се присъедини към 
протеста в Селма. Тази гледна точка също така забравя, че първородният грях 
на тази страна е робството; че тя е построена върху робството и че афро-
американците винаги е трябвало да преговарят, за да живеят на земя, която 
са били принудени да обитават, но в която никога не са били приветствани – и 
така си остава и до днес.

Архиепископ Елпидофор от Гръцката православна архиепископия разбира всичко 
това добре, което и го накара да се възпротиви срещу расовата несправедли-
вост. Той не би искал да бъде един от онези пастори, към които се обръща Мар-
тин Лутър Кинг в своето Писмо от затвора в Бирмингам, които упрекваха Кинг, 
че само създава проблеми със своето нетърпение. Като християнин, израснал в 
Турция, Елпидофор познава структурното потисничество, което повечето аме-
риканци могат само да си представят.

Проблемът е, че твърде много американци – твърде много православни амери-
канци, не искат да си го представят. По-скоро предпочитаме да отречем, да 
пренебрегнем или да премълчим това потисничество от страх, че истинското 
равенство с черните мъже и жени е възможно само за наша сметка. 

Архиепископ Елпидофор разбира важността на настоящия исторически момент. 
Историята показва, че Яков е бил прав да се присъедини към протеста в Селма. 
Тя ще покаже, че и архиепископ Елпидофор е бил прав да се присъедини към про-
тестите в Бруклин.

Как внуците ни ще оценят нашите днешни действия след петдесет години?

Превод от английски: Момчил Методиев

Архиепископ Елпидофор на антирасистки протест в Бруклин, юни 2020 г.
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Джошуа Мичъл е професор по политическа теория в Уни-
верситета в Джорджтаун във Вашингтон. Интересите 
му са насочени към връзката между западната полити-
ческа мисъл и богословието, а негови статии са публи-
кувани в академичните списания The Review of Politics, 
The Journal of Politics, The Journal of Religion. Автор е на 
книгите: Не само с разум. Религия, история и идентич-
ност в мисленето на Ранната модерност (Not by Reason 
Alone. Religion, History, and Identity in Early Modern Thought, 
University of Chicago Press, 1993), Крехкостта на свобода-
та. Токвил за религията, демокрацията и бъдещето на Америка (The Fragility of Freedom: 
Tocqueville on Religion, Democracy, and the American Future, 1995) и др. Анализът му на съби-
тията в Америка след убийството на Джордж Флойд е публикуван в списание Providence 
на 4 юни 2020 г.

Джошуа	Мичъл

АМЕРИКА	СЛЕД	ДЖОРДЖ	

ФЛОЙД:	МЕЖДУ	ЕЗИЧЕСТВОТО	И	

ХРИСТИЯНСТВОТО

По-голямата част от историята на човечеството е езическа. Възходът на 
християнството е относително скорошно явление. Някои твърдят, че христи-
янството сега отстъпва. Други настояват, че то все още не е победило. Или 
езичеството се възражда? Дали пък не живеем в странно време, в което сме 
свидетели на завръщане към езичеството, но с християнски характеристики? 
Кое от тези мнения може да обясни последиците за Америка след смъртта на 
Джордж Флойд?

Езическият свят е свят на много богове, населен с народи, които отдават 
дължимото и принасят жертвоприношения на своите богове. В За обществения 
договор Русо пише, че когато един езически народ воюва с друг езически на-
род, битката е не между бойците, а между боговете. Оттук и очистителната 
ярост, която войните имат в езическия свят. 

Християнството победи езичеството. Християните настояват, че очистителна-
та ярост на войната, в която един народ избива друг, не може да реши проблема с 
греха на човека, който е първороден, термин, който вече не разбираме в пълнота. 
Първородният грях означава, че грехът винаги присъства, че той съществува 
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още преди човек да се роди като член на един или друг народ. А това означава, че 
кръвната ярост не може да изкупи греха; греховете на моя народ вече не могат 
да бъдат изкупени от очистителната ярост към твоя народ, и обратното. За-
това и Русо заключава, че християнството е разрушило политиката и е създало 
цивилизация от пацифисти, чиято ярост срещу други народи не може да бъде 
възпламенена за целите на войната. Ако това ви се струва прекалено, помислете, 
че християнството развива „учението за справедливата война”, според което 
очистителната ярост не може да бъде достатъчно основание за война. 

На фона на историята на езичеството християнството е революционно, а не 
еволюционно явление. Еволюцията на езичеството, ако се беше случила, щеше 
да доведе до появата на нови форми на очистителна ярост към другите народи. 
Ала християнството възвестява, че какъвто и „еволюционен напредък” да пос-
тигне езичеството, то никога не може да реши напълно проблема с греха на 
човека. Християнството е революционно, защото възвестява, че за да заличим 
своя грях, трябва да насочим своята очистителната ярост в друга посока, а 
не срещу други народи. И това „друго” е божествено, а не смъртно. Човек може 
да се очисти само чрез Христос, агнеца Божи, „Който взима върху Си греха на 
света” (Иоан. 1:29).

Ако християнството отстъпва, тогава е възможно да станем свидетели на за-
връщането към езическото разбиране, че народите са подходящият обект на 
очистителната ярост. Това е отрезвяваща истина, която защитниците на се-
куларизма отричат. Истинските алтернативи вероятно не са християнство или 
секуларизъм, а по-скоро откровение или езичество. Ако се завърнем към ези-
чеството, един народ ще се стреми да изкупи греха чрез очистителна ярост към 
друг народ. С пълна сила ще се поднови войната между боговете на народите. 
Национализмът на „кръвта и почвата”, набиращ сила сред Алтернативната дес-
ница1, свидетелства за възраждането на този езически възглед, който гледа пре-
зрително на обратното твърдение на християнството и това винаги ще си ос-
тане така. В езическия свят на кръвта, важен съм не аз, „личността”, а народът, 
на който аз съм само представител. В християнството важен е Адам, чийто грях 
нося и аз, и Христовата жертва, благодарение на която аз се явявам праведен 
пред Бог. Дистанцията между тези две разбирания е безкрайна и непреодолима. 

Ако по някаква божествена воля един ден християнството победи напълно, за 
нас ще бъде немислимо да мислим себе си като членове на нации по кръв или да 
мислим справедливостта като кръвно възмездие. Всички ще бъдем „синове Бо-
жии чрез вярата в Христа Иисуса” (Гал. 3:26; виж. Рим. 8:15, 9:26;), чиито чисто 
генетични маркери за национална принадлежност, търсени днес чрез сайтовете 
23andMe и Ancestry.com, не ни казват нищо за това кои сме всъщност. В такъв 
свят няма да има нации и народи, ще има само личности, които знаят, че тях-
ното петно, техният грях е толкова дълбок, че само Христос може да го изцели. 

1  „Алтернативната десница” е термин, с който медиите в САЩ обозначават изразители на крайнодесни и на-
ционалистически възгледи, които не са задължително свързани с основните политически партии. Възникнало 
като явление в интернет през първото десетилетие на XXI век, днес това мнение има своите медии и публични 
говорители. Б.пр. 
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В такъв свят „расизмът” – вярата, че една група, един народ, може да постигне 
чистота посредством очистителната ярост към друга група, ще бъде немислим. 

Либерализмът, днес атакуван от много места, е немислим без християнското 
разбиране за личността. Това позволява на либерализма без смущение да нас-
тоява, че гражданите, които живеят в общностните граници, признати и ут-
върждавани от държавата, са равни пред закона, че всеки глас е от значение, че 
предпочитанията на всеки от тях са важни. Християнството прави възможна 
либералната държава, а не националната общност. Това е въпросът пред Амери-
ка – дали тя може да бъде либерална държава, или ще се превърне в бойно поле 
между националните общности?

Смъртта на Джордж Флойд и последвалото насилие поставя въпроса за това в ка-
къв свят живеем. Ако живеем в либерален свят, станал възможен благодарение на 
християнството, смъртта на Джордж Флойд е единична трагедия, която законът 
може и ще накаже. Джордж Флойд беше личност. Личност е и полицаят, който го 
уби. Личностите са защитени от закона; и тези личности, на които либерална-
та власт е предоставила правомощията да налагат закона, носят отговорност 
да ползват предоставените им правомощия за защита на хората, а не за тяхна 
вреда. Затова смъртта на един цивилен човек от ръката на полицай винаги ще 
привлича вниманието. Същият първороден грях, направил възможна появата на 
личностите, е причина и внимателно да бъдат следени действията на полицията.

Ала какво би станало, ако всъщност не живеем в либералния свят, станал възмо-
жен благодарение на християнството? Ами ако под прикритието на либерализма 
и християнството Америка всъщност си остава езическа? Или какво следва, 
ако Америка винаги е била и си остава бяла нация? Така мислят мнозина от 
американската левица днес. Според тази позиция както черният мъж, Джордж 
Флойд, така и белият полицай, отговорен за неговата смърт, са представители 
на кръвни нации, а не самостойни личности. Убийството на единия от другия е 
представително за колективното убийство на единия народ от другия. Амери-
канският закон не може да донесе правосъдие, защото всяка нация по кръв има 
собствено правосъдие, от което не могат да се ползват представителите на 
по-малките нации по кръв. Американският закон е закон на белите. Следова-
телно единствената възможност е уличното насилие – независимо дали то е 
наричано протест, или хулиганство. За да бъде възстановена справедливостта, 
заради загиналите черни трябва да загинат и бели хора. 

Този езически възглед без съмнение оказва влияние върху много анализи на Аме-
рика. Поразително е обаче, че този възглед е примесен с християнското твърде-
ние, че всеки отделен човек, който е член на съгрешилия народ, трябва да чув-
ства дълбока лична вина за случилото се. В един чисто езически свят това би 
било немислимо. Ако бъде принесена кръвна жертва, сметките са уредени. Има 
хора в Америка днес, които по този начин се опитват да си уредят сметките, 
но най-забележителната последица от смъртта на Джордж Флойд е смесицата 
между езическото счетоводство на кръвта и християнската вина, приела фор-
мата на расово разкаяние, в която белите се разкайват пред членовете на чер-
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ната нация заради съучасието си в убийството само защото те принадлежат 
към бялата нация. Днес в Америка наблюдаваме тази смесица между езическа и 
християнска логика: личности, които според либералните принципи не са виновни 
за престъплението, признават своето съучастие в престъплението, извършено 
от техния представител, белия полицай.

Проблемът на Америка, а и не само на Америка, е, че тя се намира някъде между 
езичеството и християнството. Християнската надежда, че човекът трябва да 
се отнася към ближния си като към личност, е нарушена, на първо място, от 
узаконеното робство на една цяла раса. От това все още не сме се възстанови-
ли. Както казва Токвил в Демокрацията в Америка, „християнството обяви всич-
ки хора за равни и все пак тъкмо американските християни въведоха в своята 
страна робството”. Америка е страната, в която християнството победи, ала 
и в която християните предадоха това, което християнството възвестяваше. 

Как да продължим? Напред или назад. Връщането към езичеството ще ни избави 
от неудобното християнско разбиране, че всички грешни пред Бог потомци на 
Адам са личности, които трябва да бъдат равни пред закона. Езическото от-
мъщение на кръвта, бихме заключили със задоволство, е изначалната истина в 
човека, затова нека дадем свобода на очистителната ярост, която се крие във 
всяко сърце. Ако бъде убит човек от едната раса, дължим е кръвен данък, и за да 
бъдат уредени сметките, нужно е да бъдат пожертвани хора, за да може по този 
начин да бъде удовлетворен идолът на кръвния произход, на „идентичността”.

Обратно, съществува и християнският път напред, който ще утвърди неповто-
римата персоналност на Джордж Флойд, както и престъплението, станало при-
чина за неговата смърт, и закона, чрез който човек прави възможното, за да 
постигне справедливост в един наранен свят, който само Бог може да изцели. 

Американците днес са разкъсани между тези две видимо противоречиви разбира-
ния за това какво е справедливост: езическо кръвно изкупление между народите, 
което вижда в хората само представители на техните народи; или либерална 
справедливост, която в крайна сметка стъпва върху християнското разбиране 
за личността. Езичеството, нека припомним, е естественото състояние на чо-
века, състояние, за което няма друг лек освен дарената противоотрова от Бог, 
Който навлиза в природния свят и показва, че справедливостта е нещо повече 
от очистителна ярост и просто уреждане на сметките. Един внимателен наб-
людател ще забележи, че след смъртта на Джордж Флойд Америка е станала 
страна, която не може да направи избор между езическата справедливост и 
либералната справедливост и която се плъзга към едно опасно и нестабилно 
междинно състояние, което съдържа елементи и от двете. Логиката сочи, че 
или ще се завърнем към лишеното от чувство за вина езическо състояние, или 
ще се насочим напред към натоварения с вина и ориентиран към личността ли-
берализъм. Вместо това сега сме в състояние на натоварено с вина езичество, 
другото име на което е политика на идентичност.

Превод от английски: Момчил Методиев 
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Тодор Велчев е астрофизик и преподавател в катедра „Астро-
номия” на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охрид-
ски”. През 1990 г. приема християнската вяра след самостоя-
телно изминат духовен път. Съосновател на гражданско 
сдружение ХАРТА (2003 г.), което развива духовно-просвет-
на дейност. Изнасял е множество лекции и е участвал в пуб-
лични дискусии, представящи християнския възглед по редица 
въпроси от областта на науката, културата и обществения 
живот. 

ФЕНОМЕНЪТ	„МЕГАЦЪРКВА”,	

ИЛИ	ЗА	ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	НА	ЕДНА	

НОВА	ЦЪРКОВНА	КУЛТУРА

С Тодор Велчев разговаря Сандра Керелезова

Огромни видеостени, мощно озвучаване, оратор, приковаващ вниманието на оке-
ан от слушатели. Това е представата за църковен живот на множество хрис-
тияни по света. И макар да наричаме явлението на мегацърквите нова църковна 
култура, то не е от днес или от вчера. Все пак, ако преди двайсетина години 
определението „мегацърква” е било използвано за църкви, които събират над 4 
хиляди последователи седмично на богослужение, то днес мащабите са далеч 
по-грандиозни. Така например считаната и към днешна дата за най-голямата 
мегацърква в света – южнокорейската Йодо Фул Госпъл Чърч, има над 800 хиляди 
членове, като десетки хиляди от тях се събират всяка седмица на служба в 
храмовата сграда в Сеул, и дори фактът, че през 2014 г. един от съоснователи-
те и почетен пастор Дейвид Йонги Чо бе подведен под съдебна отговорност за 
финансови злоупотреби, заедно със своя син (за присвояване на над 12 милиона 
долара от църковни фондове1), не предизвика особен отлив от последователи. 

Съвсем логично главните пастори са и главната движеща сила на тези църкви 
и те често си поставят впечатляващо амбициозни цели, чийто своеобразен 
принцип е „Колкото е възможно по-бързо, колкото е възможно по-мащабно”. Като 

1  https://www.christianitytoday.com/news/2014/february/founder-of-worlds-largest-megachurch-convicted-cho-
yoido.html
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например пастор С. Кумар, основател на най-известната мегацърква в Индия – 
Calvary Temple в Хайдерабад, чиято мисия бе да построи огромен храм за ре-
кордно кратки срокове. „Възможно ли е да се построи църква за 52 дни, която 
да побира почти 18 000 души? Това е въпрос за милион долара! Това граничи с 
невъзможното. В случай че църквата не бе построена за този период, то как-
вато и репутация да си беше изградил през годините брат Сатиш Кумар, тя 
щеше да бъде срината. Но Бог беше толкова добър към него и неговата дума. 
Въпреки многото проблеми и предизвикателства по време на строителството, 
все пак Бог удържа на обещанието Си и помогна тя да бъде завършена за 52 
дни. Всички енориаши влязоха в новия храм на 1 януари 2013 г. в 18 ч.”, се казва 
в послание на сайта на въпросната църква. Несъмнено трябва да се отбеле-
жи, че впечатляващи са и мащабите на благотворителната активност, която 
развиват много от тези църкви. Например за месеците на социална изолация в 
Индия, предизвикана от разпространението на коронавируса, от Calvary Temple 
са раздали 700 тона хранителни продукти и санитарни материали на 30 хиляди 
бедни индийски семейства.2

За характерните специфики на мегацърквите и за тяхното бъдеще разговаряме 
с Тодор Велчев, съосновател на гражданското сдружение за християнска аполо-
гетика и просвета „Харта”. 

Според данните от проучване отпреди няколко години един от десетима 
възрастни в САЩ, принадлежащ към протестантска общност, посещава 
именно т.нар. мегацърква. Как оценявате това явление, което не е изолира-
но американско, но го срещаме и в Южна Корея, Индия, Африка?

Самият факт, че мегацъркви можем да открием почти на всеки континент, 
показва, че става дума за глобален феномен. Ако направим класация на тези 
общности според броя на членовете им, сред първите 10 няма да попадне нито 
една американска.3 Там ще открием църкви в Южна Корея, Кот д’Ивоар, Нигерия, 
Колумбия, Чили и Аржентина с десетки хиляди и дори стотици хиляди членове. 
Прави впечатление, че тъкмо в тези страни – и изобщо в Азия, Африка и Латин-
ска Америка – християнството има бързо и масово разпространение през пос-
ледните десетилетия. Някои изследователи говорят за изместване на „центъра 
на тежестта” на световното християнство от Севера към Юга (в глобалния 
смисъл на понятията) и смятат, че тази тенденция е необратима.

Затова ми се струва, че мегацърквите представляват една немаловажна черта 
на развитието на съвременното протестантство. И самите те са в постоянно 
развитие. Моделът им е американски по своя произход, но в отделните страни 
търпи съществени модификации, като се адаптира към местната култура. А и 
към динамиката на нашето историческо време, в което всичко става „мега”: 
големи мащаби, големи маси хора, големи цели, високи скорости на всичко. 

2  https://de.coronavirusnewslive.com/coronavirus/calvary-temple-in-india-gives-700-tons-of-food-and-medicine-
to-help-the-needy-during-pandemic/
3  Според данни от Handbook of Megachurches, ed. Stephen J. Hunt, Brill Handbooks on Contemporary Religion, 
vol. 19, 2020.
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Най-честите критики по отношение на мегацърквите са свързани с техния 
мащаб. Но може би техните членове и лидери биха възразили, че точно този 
аспект е в изпълнение на мисията на християнина да благовестява и да 
привлича към Христа все повече и повече хора, подобно на апостол Петър 
на Петдесетница, след чиято проповед се казва, че в един ден са повярвали 
3000 души. Изтъква се още и аргументът, че още в началото на XIX век 
в САЩ започват строежите на големи протестантски храмове, които са 
били замислени именно да събират възможно най-голям брой хора... А и 
грандиозните катедрали в много европейски градове освен като символ на 
Божието величие и слава са издигнати и с този замисъл – да побират мно-
жество хора...

Ако под мегацърква се разбира просто „много голяма църковна общност”, това 
не е нещо ново в християнската история. Първата църква в Йерусалим е умес-
тен пример. Към новоповярвалите 3000 души в деня на Петдесетница със сигур-
ност са се прибавили доста повече – евангелист Лука говори за „множеството 
на повярвалите” (Деян. 4:32, 5:14), за „стичане на мнозина и от околните градо-
ве” (Деян. 5:16) и че „броят на учениците в Иерусалим се уголемяваше твърде 
много” (Деян. 6:7). За мащабите на тази ранна „мегацърква” говори и спешно 
възникналата потребност от специална организация за подпомагане на социал-
но слабите: събиране на средства от продажба на имоти (Деян. 4:34-35) и избор 
на съответни служители (дякони; Деян. 6:3-6). Стремителното нарастване на 
Йерусалимската църква чрез Божията благодат е наложило мащабни решения.

Строежът на огромни катедрали в средновековна Европа и на големи храмове в 
ранната история на САЩ пък са примери по-скоро за планирано евангелизиране 
на заселващите се в големите градове. Тази дейност е дала добър плод. Първона-
чално езическото население на редица западноевропейски страни през Ранното 
средновековие се приобщава сравнително бързо към Църквата. При обявяване на 
Независимостта на САЩ едва около 10 процента от населението са заявявали 

Главният пастор Ли Йонг Хун на Йодо Фул Госпъл Чърч проповядва пред многохилядно множество 
по повод 60-годишнината от основаването на църквата. Снимка: https://www.koreatimes.co.kr
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принадлежност към някоя християнска църква, докато към края на Гражданска-
та война един век по-късно относителният брой на християните в страната е 
нараснал няколко пъти – и това се случва на фона на все по-нарастващ поток 
имигранти от Европа. Явно Евангелието е успяло да достигне до много хора, 
включително и чрез дейността на големи църковни общности в американските 
градове. 

Можем да кажем, че в своята история Църквата периодично се изправя пред 
предизвикателството мегацърква както поради естеството на своята мисия 
на тази земя, така и поради радикалните промени в съответните общества. 
Опитвам се да гледам на съвременните мегацъркви от тази перспектива – 
по-скоро като опити за справяне с предизвикателствата на постмодерната 
епоха, а в никакъв случай като модел за църковно устройство.

Като вярващ човек, който принадлежи към протестантска общност, има 
ли нещо, което особено да ви смущава в подобен тип църкви?

Нямам преки впечатления от вътрешния живот на една мегацърква. Мога да 
съдя по видеоматериали на богослуженията им и от подробната информация, 
която самите те предоставят за своята дейност. А също по все по-осезаемо-
то влияние, което техният стил оказва върху по-малки протестантски църкви в 
Европа, включително и в България. 

Най-вече ме притеснява (да не използвам по-силни думи...) превръщането на бо-
гослужението в своеобразно представление. Заявената идея е да „се разчупят 
закостенелите рамки”, да се „раздвижи службата” и да стане по-жива и инте-
ресна. Твърди се, че по този начин църквата щяла бъде привлекателна за повече 
хора; че невярващите, поканени на богослужение, нямало да се почувстват като 
на някакво странно място, където някакви странни люде говорят и вършат 
някакви неразбираеми неща, а като „у дома си”, уютно. Резултатът обаче е, 
че човек – бил той вярващ или невярващ – вече не може да отличи църквата 
от всекидневието си, докосването до Божието присъствие от чисто естети-
ческото преживяване. Та той постоянно вижда подобни неща на телевизионния 
екран (вечерното шоу), по стадионите или в концертните зали! Така поклонни-
кът на Бога, каквито Отец иска да бъдем, се превръща в зрител. Не е чудно, че 
на подобни богослужения често се ръкопляска. Вярващите вече не са участници 
в богослужение, а потребители на една нова църковна култура. Нека отбележа 
също, че въпросната църковна култура представлява компилация от безкритич-
но възприети и като правило, посредствени образци на съвременната масова 
култура. Например говорене на жаргон и на „ти”, иронично омаловажаване на не-
щата, използване на вицове и игри за „разчупване на ледовете”, манипулативни 
похвати от рекламите и т.н. 

На чисто богословско ниво най-голямата съблазън в мегацърквите е отмества-
нето на фокуса от Бога към човека, от разпнатия Христос към благословения 
(обикновено в социален смисъл) християнин, от саможертвеното отдаване на 
Господа към някаква „лична духовност”, от радостта в Светия Дух към заба-
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влението. Това води, често неосъзнато, до постепенна подмяна на евангелското 
послание. Ако главната цел е да се привлекат и приобщят все повече хора, кои-
то да се чувстват добре в църквата, то „острите ръбове” на Благовестието 
трябва да се загладят. Неслучайно от проповедите в такива общности и в по-
влияните от тях по-малки протестантски църкви започват да изчезват темите 
за тесния път на християнина, за борбата с изкушенията, за силата на греха и 
за победата над него, за страданието на праведните, за Божия съд и за ада. Ис-
тинска ирония е, че това се случва в рамките на (малко условно казано) протес-
тантската традиция, в която тези теми доскоро са имали централно място... 

В православен контекст често дискутираме темата за автентичната общ-
ност – за това, че в добрите примери за енория членовете се познават по 
име; че те са братя и сестри в Христа, бидейки членове на едно Тяло, и 
че тези примери са дефицитни у нас, защото особено в големите градски 
енории като че ли лесно се настанява духът на една анонимност, на инди-
видуалистично отчуждение. В този контекст възможно ли е да има реална 
и пълноценна общност в пространството на една мегацърква, където едва 
ли е възможно пастирът да назове всеки член на паството си по име? Там 

Индийската мегацърква Calvary Temple. Снимка: https://twitter.com
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колективистичното начало като че ли е силно, но то не означава автома-
тично общност, а тъкмо обратното...

„Общност” и „човешки маси” са на практика взаимоизключващи се понятия. 
За да има общение (κοινονια) в църквата, трябва да напуснеш своята зона на 
комфорт, да допуснеш другия до себе си, да го приемеш като брат или сестра 
в Христос и да общуваш с него като личност с личност, като „се утешавате 
взаимно в общата вяра” (Рим. 1:12). Съвместното участие в богослужение или 
в други църковни дейности е необходимо условие, но далеч не е достатъчно. 
Изискват се постоянни усилия от страна на всеки вярващ, не само на пастиря. 
Включително и в малки църкви. Разбира се, в големи църкви такова общение се 
осъществява много по-трудно, защото познаваш малцина около себе си, а поня-
кога никого. 

Водачите на някои мегацъркви обаче разпознават проблема. Те вече работят с 
екип от 5 до 25 преки помощници (помощник-пастири, дякони, библейски учители), 
а нерядко и с подкрепата на стотици други служители (семейни консултанти, 
педагози, организатори на семинари), повечето от които са доброволци. Така се 
стимулира включването на повече миряни в дейността на църквата, която се 
преориентира към посрещането на духовните и социални нужди на неголеми гру-
пи от вярващи. Някои такива общности имат „бимодален” седмичен цикъл: през 
седмицата вярващите се събират по домовете за молитва, общение и изучаване 
на Библията (обикновено под ръководството на човек от пастирския екип), а 
в неделя всички участват в общото богослужение на мегацърквата. Библейски 
пример за такъв общностен духовен живот е отново първата голяма църква в 
Йерусалим. В Деян. 2:46 четем, че вярващите „престояваха в Храма”, но същев-
ременно „преломяваха хляб по къщите”. 

Духовното общение в една малка домашна група, успоредно с участието в бого-
служението и в тайнствата, може да доведе до изграждане на пълноценна общ-
ност. Лично аз имам положителен опит с такива групи, макар и не в контекста 
на мегацърква. 

Според мнозина изследователи на явлението има едно нещо, което е обеди-
няващо за по-голямата част от мегацърквите по света, и това е фигурата 
на един ярък лидер – пламенен проповедник, добър оратор, харизматична 
личност като цяло. Според тези изследователи има немалко случаи, когато 
след смъртта на такъв лидер мегацърквата се разпада. Не се ли превръщат 
тези лидери в съвременни религиозни звезди под светлината на „църковни-
те прожектори”, които „умеят да разпознават Божията воля и Божия глас” 
(както се казва например за лидера на една от най-известните мегацъркви 
в Индия)?

Създаването и поддържането на една голяма общност е практически невъз-
можно без силен, харизматичен водач. Това е заложено в самия механизъм на 
възникване на мегацърквите. А когато те слушат много хора и имаш дар слово, 
изкушението да „станеш звезда” е много голямо. Още повече ако си основател 
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на църква и под твое ръководство броят на членовете  е нараснал десетки, 
стотици и даже хиляди пъти, ти се ползваш с безспорен духовен авторитет и 
хората дори очакват от теб да го използваш. Мисля, че някои от водачите на 
мегацъркви първоначално не са се стремили към ролята на „звезди”, но донякъде 
са станали жертви на своята популярност. А други я използват целенасочено, 
за да наложат виждането си за развитието и мисията на църквата. Все пак 
трябва да се каже, че понастоящем много пастири на мегацъркви се стараят 
да отместват „светлината на прожекторите” от своята личност към повече 
отделни членове на църквата.

Ако един водач наистина разпознава Божия глас, той трябва да има стратегия 
за развитието на църквата след своята смърт. Задължителен елемент в така-
ва стратегия е изграждането на верни и посветени на Христос ученици, а не 
просто събирането на възторжени последователи. По думите на ап. Павел към 
Тимотей: „Каквото си чул от мене при много свидетели, предай го на верни чове-
ци, които ще са способни и други да научат” (II Тим. 2:2). Всеки духовен пастир, 
който не следва апостолския съвет, обрича църквата си – била тя „мега” или 
не – на разпад след смъртта му. Или, най-малкото, на линеене. 

Лидерите на мегацърквите полагат специални усилия за привличане на ин-
тереса на младите хора и на децата. Критиците посочват, че неслучайно 
някои от събранията на мегацърквите напомнят на поп концерт, на шоу. 
Например сравняват една от най-известните мегацъркви в САЩ – калифор-
нийската „Седълбек”– с Дисниленд. Там децата могат да играят със съо-
ръжения на библейска тематика, като например има водно пространство 
с бутон, който при натискането си „разделя водата, подобно на Моисей, 
който разделя Червено море”...

Примерът, който посочвате, е типичен за американската религиозна поп култу-
ра; не съм сигурен дали мегацъркви в Южна Корея или Африка използват същите 
похвати. Но съм съгласен, че особеното внимание към младите хора и децата е 
приоритет в дейността на подобни общности. Типично за повечето от тях е да 
се провеждат регулярни – да речем, веднъж в месеца – „младежки богослужения” 
или „детски богослужения” със специална програма. Протичането им няма почти 
нищо общо с традиционното протестантско богослужение освен изричането на 
молитви. Ако попаднете на такова събиране, имате усещането, че възрастните 
са се наговорили да се държат като деца. Например водещият пуска детска 
песничка и приканва всички присъстващи да се изправят и да следват неговите 
движения. Почти като упражненията в детските градини: „Хей ръчички, хей ги 
две – те ми служат най-добре...”. Понякога режисьорите на спектакъла се обос-
новават уж библейски – Иисус ни е казал, че ако не станем като дечицата, никак 
няма да влезем в Царството небесно. Няма нужда от коментар. 

Като оставим настрана неприемливата и недопустима инфантилност, аз никак 
не съм убеден, че подобни представления ще привлекат повече млади хора към 
Христос. Тъкмо младежта обикновено е критично настроена и не обича да я 
баламосват. Младежите и децата в много по-голяма степен от възрастните 
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търсят нещо различно от обичайното, нещо 
по-дълбоко. Да не говорим, че ако един човек 
искрено търси Бога, той няма да „се спъне” 
от традиционното протичане на богослуже-
нието или от липсата на интересни сценки в 
църквата.

Според данните немалка част, около 40 про-
цента, от мегацърквите в САЩ са недено-
минационни и не принадлежат към някой от 
традиционните протестантски клонове…

В съвременен американски контекст „недено-
минационност” не означава отказ от църков-
ност изобщо или от фундаментални църковни 
доктрини. Традиционните протестантски де-
номинации в САЩ започват да губят много 
членове от пет десетилетия насам, най-вече 
сред поколението на т.нар. baby-boomers, ро-
дени непосредствено след Втората световна 
война и достигнали житейска зрялост в епо-
хата на хипи движението и войната във Виет-
нам. Някои изследователи отдават феномена 
на ускорената урбанизация и индустриализа-
ция, които водят до секуларизация, т.е. до подкопаване на ролята на религията. 
Други изтъкват прекаленото обвързване на традиционните църкви с полити-
ката и с „остарели, изтъркани ценности” като американския патриотизъм и 
голямото семейство. Не на последно място, някои традиционни деноминации са 
силно повлияни в богословието си от либералното протестантство и това води 
до отлив на членове, които искат да останат верни на Христос и на Писанието.

Но секуларизацията в САЩ не означава, разбира се, липсата на религиозни пот-
ребности у хората. Мнозина американци, които вече не ходят на църква, все пак 
се определят като християни. За тях се ражда специален термин: unchurched 
(„нецърковни” или „невъцърковени”). В тази ситуация различни християнски во-
дачи започват да търсят нови църковни форми, съответстващи в по-голяма 
степен на духовните търсения на „нецърковните” и на промените в културата. 
Част от мегацърквите се появяват в резултат от такива усилия – по същест-
во от мисионерска дейност в една силно урбанизирана и секуларизирана среда. 
Можем да ги причислим към т.нар. „неоевангелизъм”: водещо съвременно про-
тестантско течение, в което деноминационността не играе вече главна роля, 
както в миналото. По отношение на фундаменталните християнски учения оба-
че неоевангелизмът е консервативен както в деноминациите, така и в необвър-
заните с конкретна деноминация малки или големи църковни общности. Оказва 
се, че това го прави привлекателен. Според социологически изследвания такива 
църкви са нараснали числено от два до четири пъти спрямо средата на XX век. 

Църковната сграда на Йодо Фул Госпъл Чърч 
в Сеул. Снимка: https://www.pri.org
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Християнство и съвременност

Какво ще е бъдещето на мегацърквите с оглед например на ситуацията с 
коронавируса, в която те се оказаха като че ли най-уязвими, но и най-под-
готвени от техническа гледна точка?

Епидемиите минават и заминават. Ако цели нации се справиха относително 
добре със социалната изолация при пандемията от COVID-19, колко повече цър-
ковни общности, използващи пълноценно съвременните средства за виртуална 
комуникация. 

Но както вече казах, „комуникация” не означава „общение”. Затова бъдещето 
на мегацърквите зависи пряко от пълноценното духовно общение на техните 
членове. Ако приоритетите им се променят от количество (брой членове) към 
качество (изграждане на Христови ученици) и от строеж на големи сгради към 
изграждане на общности (в по-малки групи), бъдеще има. Само че това вече 
няма да бъде мегацърква от досегашния тип.

Другият важен компонент за бъдещето на една църква изобщо е нейните пас-
тири да дават здрава духовна храна на паството си. Ако дадена мегацърква се 
е отклонила от ортодоксалните християнски учения, тя няма да просъществува 
дълго. А също ако продължава да набляга на интересите и на душевния комфорт 
на своите членове. Един съвременен протестантски богослов беше казал: „Бог 
не е интересен; Той е дълбоко смущаващ”. На църква трябва да идваме не за да 
се почувстваме добре, а за да се срещнем тъкмо с този Бог! 

Снимка: https://www.pri.org
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в Университета в Дъръм. Израснал в католицизма, на 19-го-
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В САЩ е професор по история на византийското богословие 
в Колумбийския университет и в Обединената богословска се-

минария в Манхатън, Ню Йорк, където ръководи и Института София: Международен цен-
тър за православна мисъл и култура. 
Автор е на множество книги, посветени на ранните отци на Църквата, сред които Св. 
Кирил Александрийски: христологичният спор (St. Cyril of Alexandria: The Christological 
Controversy 1994), Св. Григорий Назиански. Интелектуална биография (St. Gregory of 
Nazianzus: An Intellectual Biography 2000). През 2006 г. е удостоен с престижната стипен-
дия по богословие „Хенри Лус”, с подкрепата на която през 2008 г. излиза книгата му 
Православната църква. Въведение в нейната история, теология и духовна култура (2008). 
Сред последните му книги е издадената през 2017 г. Пътят на християнството: първите 
хиляда години (The Path of Christianity: The First Thousand Years)
Предложеният тук текст Orthodoxy and Western Christianity. Original European Culture War? 
е представен през 2003 г. и публикуван в сборника с текстове, издадени по повод 80-ата  
годишнина на Ярослав Пеликан от издателството на Семинарията „Св. Владимир”. (Or-
thodoxy & Western Culture. A Collection of Essays Honoring Jaroslav Pelikan on His Eightieth 
Birthday. Edited by Valerie Hotchkiss and Patrick Henry. St. Vladimir Seminary Press. Crestwood, 
New York, 2005, p. 85-108).

о.	Джон	Антъни	Макгъкин

ПРАВОСЛАВИЕТО	И	ЗАПАДНОТО	

ХРИСТИЯНСТВО:	СВОЕОБРАЗНА	

ЕВРОПЕЙСКА	КУЛТУРНА	ВОЙНА?

Голяма е радостта от възможността да почетем Ярослав Пеликан, един от во-
дещите интерпретатори на християнската история и ненадминат автор, ако у 
един писател ценим умението да съчетава историческата коректност с бого-
словската чувствителност – това трудно постижимо, но особено необходимо 
равновесие, рядко срещано сред основните книги в нашата област. 
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Съвременно богословие

Равновесието или неговата липса ще бъде в центъра на голяма част от раз-
мислите в настоящото есе.1 Подобно на френския композитор Ерик Сати2, давал 
указания за изпълнението на своите произведения чрез надписи върху партиту-
рите като: „във форма на круша” или указания за динамиката като: „леко като 
суфле”, и аз ще се постарая моето изказване да е добре подредено и балансира-
но. То ще бъде във форма на пространно изложение и подобно на Галската война 
на Цезар, ще бъде в три части: 1) плачевното състояние на нещата днес; 2) как 
стигнахме дотук; 3) какво вие трябва да направите по въпроса. Ще сторя това 
не толкова au forme du poire3, а по-скоро по подобие на човечето от рекламата 
за автомобилни гуми на „Мишлен” – едро в горната си част, но все по-тънко в 
долната. Имам ясна представа как се стигна дотам да бъдем пародирани като 
екзотична, мрачна и реакционна Църква, ала имам само неясни надежди как да из-
лезем от този капан и да заемем полагащото ни се място, като сами изгражда-
ме и описваме нашата идентичност, а не възприемаме описанието на другите. 

Колониалният	манталитет

„Ние от Изтока...” е фраза, изричана често от говорителите на Православната 
църква в днешната епоха, която се отличава с толкова голяма интелектуална 
мобилност и улеснен обмен на информация, че богословите от миналото (а не 
изключвам и някои от настоящето) биха онемели (ако това изобщо е възмож-
но за един богослов). В сравнение с епохата, в която един ученик на Евагрий4 
в продължение на седмица е размишлявал върху един стих от Sententiae5, днес 
за същото време ние имаме възможността да изчетем или поне да прелистим 
книги, списания и всекидневници, и да видим толкова блестящи образи, колкото 
литература и символи един образован човек в древността е възприемал през 
целия си живот. 

Сред този главозамайващ интелектуален бързей, над който виси грандиозният и 
кичозен надпис „постмодернизъм”, фразата „Ние от Изтока” се носи уверено по 
умствения хоризонт и напредва с достойнство като графиня, крачеща по килим. 
Тази фраза обикновено предхожда опит за обяснение на нашата религиозна иден-
тичност като православни, отнесена към или по-често противопоставена на 
по-разпространените в Западна Европа католически или протестантски мислов-
ни нагласи. Фразата притежава особена елегантност, ала тя бързо губи част 
от блясъка си, когато се окаже, че въпросният „Изток” е всъщност Ийст Вилидж 
в Ню Йорк, Източна Пенсилвания или Ийст Енд в Лондон, все места, където днес 

1  14 септември 2003 г., денят, на който беше прочетена тази лекция, беше празник на Въздвижението на 
Св. Кръст, когато отбелязваме въздигането на Кръста над Европа от Константин и Елена, а сетне и от Ираклий, 
като отрицание на онези, които биха искали да го отхвърлят завинаги като символ на европейската идентич-
ност. Събрали се бяхме в красивата аудитория на името на митрополит Филип в Православната богословска 
семинария „Св. Владимир”, която, заедно със своята нова библиотека, е друг знак за анабазис, излизане или 
„въздвижение”, материален знак за жизнеността на тази семинария и за нейното prokope, или напредък към 
бъдещето, могъщ символ на надеждата за бъдещето на православния живот и култура в Америка. 
2  Ерик Сати (1866–1925), френски композитор и пианист, представител на френския авангард. Б.пр. 
3  Фр. „Във формата на круша”. Б.пр.
4  Евагрий Понтийски (346–399), монах и аскет с изключителни приноси към развитието на исихастката 
традиция. Б.пр.
5  Сборник с поучения за монаси от Евагрий Понтийски. Б.пр.
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е по-вероятно човек да срещне православни, заинтригувани от икуменическия 
диалог със „Запада”, отколкото в някакъв предполагаем и въображаем Ориент.

Тази фраза говори много за подхода на православието към диалога със Западна 
Европа, който все още се изгражда – нима това не е рецидив от orientalisme, фал-
шивата претенция за екзотичност, описана от Едуард Саид и други автори, зад 
която обикновено се прикриват безвкусни колониални идеологии, независимо дали 
изразявани от доминиращите носители, или от подчинените им подражатели. 
Нищо не разкрива толкова ярко колониалния манталитет, колкото желанието да 
се припознае езикът и ценностната система на доминиращата култура. Следва-
щата книга на Саид, Отразяването на исляма, тъжно показва как отразяването 
на живота и цивилизацията в ислямските страни от европейските и американ-
ските медии няма почти никаква връзка с реалността на живота и опита на 
милиони хора там, макар че парадоксално този начин на отразяване кара някои 
от тези хора да се опитват да удовлетворят химеричните очаквания да бъдат 
„опасният друг”. Това „отразяване”, посочва Саид, което винаги настоява, че е 
искрено „отразяване от място”, всъщност е по-скоро „прикриване, изкривяване”. 
Хората, изучавали начина, по който православието е отразявано от съвременни-
те медии, биха могли да напишат подобна книга и по този проблем. 

Макар „Ние от Изтока” да изглежда твърде разграничаващо изказване, поучи-
телно изявление в стил „Чули сте да се говори, но аз ви казвам…”, фразата 
всъщност далеч не казва това. Тя е път към самоидентификация, опит за впис-
ване в доминиращия дискурс. Може би тъкмо затова православието на Запад 
толкова често се възползва от скучните лингвистични конвенции на този фал-
шив ориентализъм. Братята и сестрите ни в Източна Европа и по-далече прие-
мат нас, православните на Запад, за богатата Църква. Ала дори тук ние сме 
бедни и опърпани, поне по отношение на интелектуалната среда. Нямам предвид, 
че нямаме какво достойно да споделим, а че все още се възстановяваме иконо-
мически и емоционално от историческите обрати.

Две от нещата, за които съжалявам най-много (съзнателно пропускам вековете 
страдания на безброй православни мъченици) са, първо, изчезването на силната 
и устойчива православна аристокрация, която във Византия, а още повече в за-
падноевропейската култура от Късното средновековие, е насърчавала интелек-
туалния живот и църковната ревност чрез своята подкрепа и влияние, и второ, 
унищожаването и заличаването на православните институции за висше обра-
зование – библиотеките, университетите и училищата, които се превръщат в 
ядро за културното развитие на протестантството и католицизма. Все още 
сме поколения, далеч от успешното възстановяване на второто. А първото е за-
губа, която вероятно никога няма да може да бъде възстановена видимо, и тази 
липса ни оставя с църковни структури, в които свещеническите и монашески-
те гласове имат своята последователност и яснота, ала гласът на миряните, 
воден и изказван в миналото от византийската аристокрация, днес звучи като 
безгласен, сънен и объркан гигант. 

В тази ситуация, със съзнание за нашите велики традиции в литургичната и 
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светотайнствена практика, в духовната и евангелска почтеност намираме, 
прибягвайки към самоиронията, убежище във фразата „Ние от Изтока”, макар 
че, когато сме в по-трезво състояние на духа, си задаваме въпроса дали има 
смисъл да продължаваме да говорим за православието като феномен на Изтока. 
Колко дълго е уместно да бъдем милет, пленена и подчинена раса? Докога, в този 
ред на мисли, ще бъдем имигранти? Докога можем да се идентифицираме като 
православни „обръщенци”?

Всичко това вече се промени. Много повече гърци живеят в Америка и Австралия, 
отколкото в самата Гърция. Християнството в своите древни земи – Египет, 
Палестина, Анатолия и Сирия, е почти задушено демографски, както ни показва 
трогателната, но тъжна книга От Свещената планина на Уилям Далримпъл6. 
Великите приноси към световното християнско самосъзнание и идентичност на 
тези общности – на православните араби, копти, етиопци, сирийци и арменците 
в Йерусалим например, продължават да бъдат внасяни „контрабандно” в оста-
налия свят по случайни канали, като диаспората в Америка или чрез Световния 
съвет на Църквите и различните му комитети. Истината е, че след възхода на 
исляма и мощното му разширение на Запад центърът на християнството гео-
графски се е измествало все повече на Запад и днес неговата политическа и 
географска ос се намира в пределите на Америка, а към 2050 г. ще бъде на юг 
от нейните граници.

Нима днес смятаме, че руснаците са ориенталци? Преди години прозорливият о. 
Александър Шмеман обърна внимание точно на това, казвайки: 

Само в тази свободна среща със света Русия се превръща в самата себе си, 
израства в целия си ръст и намира своето призвание, а това призвание е да 
преодолее онзи страшен разрив между Изтока и Запада, който започва още през 
Средновековието и представлява основния грях на целия християнски свят. В 
Русия много спорят върху Изтока и Запада, но на практика самата Русия е 
тази, която припомня отдавна изгубената в европейското съзнание истина, че 
самото противопоставяне е не само лъжовно, но и греховно – защото засяга 
изначалното единство на християнския свят, чиято история възхожда към чудо-
то на Петдесетница. Всичко добро, което Русия е създала в своята история, е 
резултат от вътрешното примирение на източното и западното, т.е. това е 
истинският и неумиращ плод, израснал от нейните византийски семена, но успял 
да узрее едва когато се включва отново в общата история на християнския 
свят.7

Само псевдоориентализмът се вкопчва като в мачта в идеята за източния 
манталитет, забравяйки, че самите византийци разглеждат своята култура 
като християнски израз на ромейскостта, тоест на християнския Рим, израз 

6  Шотландски писател и историк на изкуството, роден през 1965 г. Книгата му From the Holy Mountain: A 
Journey in the Shadow of Byzantium (1997) проследява историята на монашеското общежитие в Близкия изток 
до неговите корени в миналото, описвайки сложните отношения между християнство, ислям и юдаизъм в Близ-
кия изток. 
7  Шмеман, Ал. Историческият път на православието. Прев. Борис Маринов. Омофор, 2009 г., с. 428.
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не латински, гръцки, египетски или сирийски, а плодороден синтез между всич-
ки тях, основа на вселенската християнска принадлежност и съзнание, които 
превъзмогват патологичната фрагментация на схизмите, национализмите, де-
номинациите и издигат като водеща идеята за християнската католичност, 
вселенскост. Гръкохристиянската цивилизация е самата основа на Европа, а не 
нейно екзотично отроче. Въпреки това днес дори тази първоначална средиземно-
морско-европейска идентичност вече е изместена и ние по-лесно се възползваме 
от богословски по-чистите и над-етнически маркери на католичността, дали 
възможност на християнската цивилизация да израсне въз основа на различните 
национализми.

Трайното	влияние	на	Гибън

Ала „византинизмът” все пак си остава черното було, което покрива възпри-
ятието на нашата християнска традиция. До средата на XX век като клише 
доминира негативното описание на Византия от Гибън, според което бляскави-
ят церемониал и политическите интриги били доказателство за „слабостта” и 
ориенталските влияния, които изсмуквали „мъжествеността” на византийците, 
а сетне като зараза се пренесли в руската душа, отслабвайки претенциите 
 за място в семейството на европейските държави. По същия начин и като 
част от същия колониален ориентализъм, с православието се обяснява тъмната 
склонност на митичната руска душа, която копнеела по мрачния абсолютизъм на 
византинизма. Възможно ли е някой все още да приема това сериозно? Човек си 
спомня за св. Ириней, който, изтощен от четенето на гностически текстове, 
казал: „Достатъчно е да ги опишеш, за да ги опровергаеш”. Ала отговорът на 
въпроса е положителен. Все още има хора, които приемат описаното по-горе за 
достоверно. Прочетете само Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването 
на световния ред8 на Самюъл Хънтингтън или Защо падат ангелите?9 на Викто-
рия Кларк10, за да видите отново закачливо да ни намигват много от онези поз-
нати лица. На Запад, поне така се твърди, господстват светлината, разумът 
и порядъкът. В зависимост от епохата, в която се пише, това могат да бъдат 
католическата, протестантската или либерално-секуларна светлина, разум и 
ред. Докато на Изток: Майко мила! Майко мила! 

Образът на Византия, изграден от влиятелната книга на Гибън Залез и упадък 
на Римската империя е изключително трудно да бъде преодолян в западноевро-
пейските и американските научни изследвания до последната четвърт на XX 
век. Устойчивостта на това предубеждение е поддържана в един глас от много 
изследователи – привърженици както на средиземноморско-католическата, така 
и на северноевропейско-протестантската страна на разделението – защото 
омаловажаването на Византия, и особено на религиозните аспекти в нейната 

8  Samuel P. Huntington. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York. Simon and 
Schuster, 1998). Българско издание: Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на светов-
ния ред. Прев. Румяна Радева. Обсидиан, 2019. 
9  V. Clark. Why Angels Fall: A Journey Through Orthodox Europe from Byzantium to Kosovo (New York. St. Martin’s 
Press, 2000). 
10  Журналистка и писателка на свободна практика, родена в Йемен. Б.пр.
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култура, обслужва всички идеологически фронтове в европейските изследвания 
от Ранната модерност и е подплатено от постреформаторските католически 
и протестантски представи за културно и религиозно превъзходство.

Големият наратив за Западната църква, доминиран от устойчивата тема (поч-
ти Idée maîtresse11) за поглъщането и преодоляването на императорската власт 
от папската монархия, съвпада с омаловажаването на византийския политичес-
ки модел. За да блесне по-ярко латинският гений за порядък, яснота и автори-
тет, често източнохристиянската общност е окарикатурявана като хаотична, 
недисциплинирана и лукава. Добре познатият контраст между Бенедиктинския 
орден с неговия общежителен социален gravitas, от една страна, и странства-
щите византийски монаси с трескави очи, от друга, е повтарян до степен да се 
превърне в траен религиозен мотив. Това, че тези представи са плод на злона-
мерено изопачаване на фактите, е без значение.12

За протестантския свят идеята за общество, което се стреми към изключи-
телно близки отношения – в идеалния си вид към хармонична symphonia – между 
Църквата и държавата, която обединява концепциите за военна мощ и религи-
озно православие въз основа на фундаменталната религиозна предпоставка, че 
границите на християнското царство на земята представляват, също като във 
времето на праведните царе на Израил, възможното земно проявление на само-
то Царство Божие, внася смут и ужас у хората, които съвсем скоро са излезли 
от кръвопролитните религиозни войни на ранномодерна Европа. Тази идея и днес 
продължава да бъде приемана за шокираща, особено в държави, чиито дълбоко 
вкоренени протестантски политически принципи до голяма степен са забраве-
ни. Дори в наше време, когато малцина знаят каквото и да било за историята 
на Византия, последното определение от тази презрителна триада – хаотична, 
недисциплинирана, лукава – се е запазило във всекидневната реч. „Византийско” 
продължава да бъде синоним на целенасочено двуличие и често се използва сред 
по-образованите обществени групи (лично аз съм чувал думата да се употребява 
в този смисъл неведнъж в заседателните зали на университетите), които нямат 
никакво съзнание за обидата, която нанасят на почти всеки прилично образован 
представител на православната християнска традиция, който може да ги чуе. 

Самият термин „византийски” е неологизъм, още едно създание на британската 
наука, наложен империалистически към свят и култура, които никога не биха при-
ели подобно определение – и по тази причина то си остава същностно расистко, 
както „ескимос”, „червен индианец” или „циганин”. Целта на този неологизъм е 
да отрече очевидната истина, че съществува приемственост между римляните 
от „Късната античност”13 и римляните от гръкоезичното Средиземноморие и 
Близкия изток, обединени около великата столица, „Новия Рим”, Константинопол. 

11  Фр. „водеща идея”. Б.пр. 
12  Виж. J. A. McGuckin, ”Variations on a Theme: Monasticism in the Latin & Byzantine Experience”. Medieval Life 2 
(Spring 1995): 5-8, and Ibid, 3 (Autumn 1995), 3-5. 
13  Съвременен термин, ползван днес от учени – християни, с който се опитват да спечелят уважението на 
класицистите, които от дълги години се опитват да изхвърлят изследването на християнската държавност през 
Античността от основните учебни програми по „класицизъм” и „чистия” класически период. 



2020 / брой 5 (152)

71

Византийците, които се смятат просто за гръкоезични християни, инстинктив-
но се възприемали тъкмо за такива – ромеи, християнизирани римляни – ала не 
и за гърци, защото определението hellene било запазено за езичниците и никога 
не се употребявало за византийците. Идентичността на православните не се 
състояла в това да бъдат един от многото народи, а да бъдат Църквата на 
земята, да имат глобално съзнание, вселенски обхват и трансцендентна съдба. 

Причините за презрението на Гибън са отчасти расистки, отчасти империалис-
тически. Тезата му, тихомълком открадната от Монтескьо14, най-просто гласи, 
че във Византия „простотата на римските маниери е необратимо покварена от 
царствените преструвки на азиатските дворове”15. Това говори, несъмнено, мно-
го за характера на Гибън – човек на Просвещението от XVIII век, който мрази 
абсолютизма, особено крайностите на монархическия автократизъм, на които е 
свидетел; а също и удивен агностик, дълбок противник на всички форми на попу-
лярна набожност, които не съвпадат със собствените му (несъзнателно импери-
алистични) възгледи за фундаменталното вписване на религиозния порив в соци-
ално-етическия. В по-горния цитат виждаме ясно изразени двете негови любими 
тези – първо, че Византия е пример за упадък, защото подчинява „класическата” 
римска pietas на ориентализиращото и упадъчно християнско влияние, най-вече за-
ради склонността си към послушание (възприемането на монархическия абсолюти-
зъм, упражняван било от владетели, било от свещеници); и второ, че тя е срамен 
пример за пасивност, свидетелство за което е отклоняването на гражданските 
добродетели към мистицизма и аскетическото отшелничество.16 И двете пред-
стави за пасивност са следствие от неговото разбиране за мъжественост. Гибън 
очевидно е бил истински мъж, обзет от тревогите на „истинския мъж”. 

В	очакване	на	похитителя	

Едва ли е нужно да се казва, че такава тъкмо е гледната точка на orientalisme. 
За Гибън обаче в ролята на наложницата са по-скоро пасивните, замечтани (или 
леко истерични) монаси, отколкото едричките дами, полегнали в турските бани, 
символ на ориентализма и нарисувани от по-известните художници на XIX век. 
Връщам се за миг към Едуард Саид, за да припомня, че в заключението си на 
своя преглед как неговата собствена палестинско-арабска културна история е 
окарикатурена в медиите и изкуството, той изказва изумлението си от „поква-

14  Charles de Secondat Montesquieu. Considerations on the Causes of the Greatness of the Romans and their 
Decline (Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence. Paris, 1734)
15  E. Gibbon. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, edited by: J. B. Bury (London, Methuen, 
1896), 2:159
16  В неговата епоха, следвайки класическите стереотипи, описанието „срамна пасивност” е кодова дума за 
хомосексуалността, разглеждана като девиация от „истинската мъжествена норма”, която (излишно е да се 
казва) е винаги „активна”. Разликата между „пасивна” (женска, хомосексуална) и активна (мъжка, мъжест-
вена) добродетел е част от класическата пред-християнска римска идеология, която Гибън продължава като 
„норма” за добро и зло в своята философия на историята. Военачалниците са мъжествени и добри. Монасите 
са пасивни и лоши. Църквата (като цяло нещо лошо) е видимо монашеска (нещо истински лошо) и затова – го-
ляма причина за упадъка на Рим (като цяло мъжествен и по тази причина добър). Герои за Гибън са военните 
водачи, които се противопоставят на пагубното въздействие на Църквата. Вероятно няма да сбъркат читатели-
те, които забележат поразителната прилика между тази карикатура и „историческото изложение”, представено 
от W. C. Sellar and R. J. Yeatman в: 1066 and All That. A Memorable History of England (London. Methuen&Co, 
1935). 
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рените научни изследвания”, създали изкривен образ на реалността, чиято цел е 
да обслужват собствените им цели.17 Аверил Камерън, една от водещите визан-
толожки в Англия днес, обяснява връзката между тази apologia и „изкривеното”18 
възприятие на пейоративния термин „византинизъм”. Тя казва: 

Изкривената гледна точка може да бъде забелязана и в научната работа, ли-
тературата и популярното въображение и да бъде приложена както към визу-
алните, така и към менталните представи. Това, което виждаме, също както 
това, което четем, не на последно място е резултат от онова, което самите 
ние внасяме в разглеждания обект. В този конкретен, но устойчив пример ви-
зантийците са натоварени с предполагаемите характеристики на арабите в 
ориенталистическата литература – пасивност, разделение, непочтеност и кору-
мпираност. Целият дискурс налага представата за византийската цивилизация 
като за одалиска в османски харем, която очаква да бъде похитена и обладана 
от западния ориенталист.

Казаното за западноевропейските изследвания на „Ориента” като цяло, може да 
бъде отнесено и към почти всички исторически и богословски анализи на правосла-
вието през XIX и ХХ век. Американските и европейските анализатори целенасочено 
омаловажават „Изтока” в опит да го подчинят на спорещите програми на латин-
ското християнство, което изживява шумен бракоразводен процес в резултат на 
появата на протестантизма и римокатолицизма след разпада на Средновековната 
църква. Един от най-добрите примери за този начин на мислене, който, разбира се, 
е само част от възможния цял каталог на такива страшни и късогледи предубеж-
дения, които могат да бъдат изчетени за православието, представляват творбите 
отпреди един век на британския католически богослов Адриан Фортескю.19

За съжаление, и донякъде по ирония, тази представа за очакването на похити-
теля е и начинът, по който учените от Източна Европа, определящи себе си 
за наследници на византийската интелектуална традиция, гледат към истори-
ческите реалности в латинско-византийските културни взаимоотношения, поне 
в политическата и културната област. Плячкосването на Константинопол от 
кръстоносците през XIII век, изнасилването на монахини от християнски войни-
ци, оскверняването на църкви от рицарите кръстоносци, слепи за всичко освен 
за плячка, не оставя и капка съмнение в представите на потърпевшите и на 
почти всички изследователи от Източна Европа след това, че интересът на 

17  Виж. E. Said. Orientalism (London, Routledge&Kegan Paul, 1978), 326. Българско издание.: Саид, Е. Ориента-
лизмът, Кралица Маб. Прев. Леонид Дуков. 2005.
18  Ще се спра на този въпрос по-нататък, като посоча расисткото и империалистическо отношение, които 
продължават да доминират британското научно въображение десетилетия след като фиаското в Суецкия канал 
показа (поне на света), че с Британската империя е свършено и че епохата на колониите клони към своя край. 
Казвам това с ясното съзнание, че предстои тя да се откаже от последната си колония, Северна Ирландия, 
която ще бъде застигната от тази съдба скоро след като вече напълно е загубила своето стратегическо или ико-
номическо значение за Великобритания. 
19  Могат да бъдат цитирани примери от неговата книга A. Fortescue. The Orthodox Eastern Church (London. Catholic 
Truth Society, 1907), 429-437. Разказът му за това как православните патриарси отхвърлят предложението за обе-
динение на папа Лъв XIII от 1894 г., въпреки че папата обещава да даде гаранции „ритуалите им да бъдат спазвани 
без ограничения”, контрастира с благородното и пренебрежително отношение на папата, предизвикано от „неуч-
тивостта” на Вселенския патриарх, осмелил се да каже, че Рим има погрешно разбиране за собствената си власт. 
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наблюдателя похитител е само прелюдия към агресивни набези, след като Ви-
зантия е отслабена военно, и че целта на тези действия е да бъде унищожена 
достойната за почит християнска култура, чиито възгледи обаче влизат в обез-
покоително противоречие с новите тоталитаризми на Запада. Смущаващо е да 
се чуват едни и същи исторически епизоди, припомняни всеки път, когато се об-
съжда въпросът за собствеността върху църквите – като например в днешните 
спорове между католиците от източен обряд и православните. Като ирландец 
всичко това ми е твърде добре познато и ми напомня за изумлението ми от 
горчивите сблъсъци в детството ми в Англия между две иначе учудващо близки 
имигрантски движения, фиксирани върху крал Били и битката при Бойн20 – друг 
колониален епизод, който светът нито познава, нито се интересува от него, но 
който сякаш обединява и твърде удобно обслужва патологиите на идентичност-
та, разделяща католическа и протестантска Ирландия.

Връщайки се към присъщия на британската традиция колониализъм във визан-
тийско-православните изследвания21, Камерън цитира примера на Костас Карас, 
проницателен грък, образован в Англия с типичните възгледи при изучаването 
на класицизма. Той изтъква пред своите читатели смешните безсмислици, кои-
то почти всяко британско дете, учило до 60-те години на миналия век, приемало 
почти като „евангелие”: „Постоянно се повтаря, че Гърция има лошия късмет да 
бъде страна, която няма история на приемственост между Античността и XIX 
век”22. Необходимо е било един грък в Англия да покаже каква глупост съдържа 
тази заблуда – дотолкова това твърдение се е било утвърдило като фундамен-
тална аксиома.

Този начин на мислене е широко разпространен и в сериозните изследвания на 
православната история и култура. Никъде това не е по-видимо от книгата на 
Леки23 История на европейските нрави, публикувана през 1869 г. В нея откри-
ваме архетипен и могъщ коктейл от расистка ксенофобия и протестантски 
културен империализъм от XIX век. Леки отрича повече от хилядагодишната из-
точноримска християнска култура със спираща дъха помпозност: „Присъдата на 
историята над Византийската империя, с незначителни изключения, е, че това 
е най-низшата и окаяна форма, позната в човешката цивилизация”24. В своето 
изследване Камерън посочва, че много от водещите британски византолози, по-

20  Битката при Бойн – битка, състояла се на 1 юли 1690 г., в която на брега на река Бойн в Ирландия се 
срещат армиите на сваления английски крал католик Джеймс II и на новия крал Уилям III (наричан Били), спе-
челена от „уилямитите” протестанти. Б.пр. 
21  В продължение на дълги години византийската цивилизация е област за изследване от славянските учени, 
но след това центърът на интереса се измества към Западна Европа, благодарение на безценните усилия на 
германски и френски учени. Настоящият текст разглежда единствено положението в англоезичната литера-
тура, която късно се докосва до темата и (което често се случва с британската наука) се разпростира върху 
темата с непроницаема самоувереност. 
22  C. Carras. Three Thousand Years of Greek Identity (Athens. Domus, 1983). Цит. по: Averil Cameron. The Use and 
Abuse of Byzantium: An Essay on Reception. Лекция за приемане на катедрата по Късна античност и византоло-
гия (Kings College, London. The School of Humanities, 1992). 
23  Уилям Леки, ирландски историк, писател и политически теоретик, 1938–1903 г. Б.пр.
24  Цит. по: Romilly Jenkins, Byzantium. The Imperial Centuries. (London. Weidenfeld and Nicolson, 1966), I. Леки 
обединява в едно почти всички предразсъдъци на просвещенските автори като Гибън, Волтер и Монтескьо. 
Първият описва византийската култура като „триумф на варварството и християнството”, вторият като „без-
смислен сбор от пророчества и чудеса”, а третият като „трагичен епилог на величието на Рим”.
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вечето от които дълбоко потопени в класическата епоха, сами приемат за не-
обходимо по неясни психологически причини да обезценят и омаловажат обекта 
на собствените си изследвания, на който се оказват самотни носители. Твърди 
се, че Ромили Дженкинс25 е изказвал „презрение към византийската традиция”26, 
а според Сирил Манго27 Дженкинс приемал тази традиция за „мрачен и нетоле-
рантен деспотизъм” под „мъртвата хватка на православието”28. Друг известен 
британски византолог, Дж. Б. Бъри29, обобщава своето лично мнение с думи, 
излезли сякаш изпод перото на самия Гибън: „Константин поставя началото на 
хилядолетие, в което разумът бил окован, мисълта – поробена, а познанието не 
напредва”30. В своите спомени Норман Бейнс описва Бъри като човек, за когото 
„идеалът в научното изследване е то да бъде арктически студено в своята 
въздържаност”31.

Камерън има предвид точно това, когато отбелязва, че тази студена и „позити-
вистка” резервираност едва прикрива своето раздразнение от главните злодеи 
и престъпници – религията и романтизма. Не е ли вярно, питал Бъри, че христи-
янството и въображаемата емпатия (романтичният начин на писане) винаги са 
били препятствие пред изследването на Рим?32 Византия е толкова безвкусна 
за чувствителността на саксонците тъкмо защото съчетава религията и ро-
мантизма с безсрамен ентусиазъм, което се изразява в типичното гръцко без-
грижие, превърнало дори обичайния поздрав (толкова различен от резервирания 
британски Good morning) в призива χαίρετε: „Радвайте се!”.

Нови	хоризонти	в	науката	

Възможността тези предразсъдъци да бъдат изровени и изхвърлени, дълго време 
е препятствана от поколения археолози, школувани в този начин на мислене, но 
промяната стана възможна след отслабването на доминацията на западните 
религиозни ортодоксии върху факултетите по богословие и история на религии-
те през втората половина на ХХ век, позволило нарастването на интереса към 
мултикултурната религиозна мисъл и опит, често в синхрон с новите методи на 
изследване, свързани с постмодернизма и постколониализма. Днес класическите 
факултети започват да отварят учебните си програми към изследванията на 
Късната античност и на Византия, дори и те да продължават да имат статус 
на второстепенни области в рамките на основната научна сфера. По-голямата 
част от проектите в тази област продължават да бъдат фокусирани върху во-
енната история или социалнополитическата организация – сериозни „светски” 
проблемни полета, и по тази причина приемани за достатъчно „мъжествени”, но 

25  Британски византолог, 1907–1969 г. Б.пр. 
26  Romilly Jenkins ”The Hellenistic Origins of Byzantine Literature”. Dumbarton Oaks Papers, 17 (1963): 37-52. 
Цит. по: Cameron (1992), 9.
27  Британски изследовател на византийските история, култура и изкуство, роден през 1928 г. Б.пр.
28  Виж спомените на Манго за Ромили Дженкинс в Dumbarton Oaks Papers, 23-24 (1969-1970): 7-13.
29  Англо-ирландски историк и филолог, 1861–1927 г. Б.пр.
30  Виж: N. H. Baynes. A Bibliography of J. B. Bury (Cambridge, Cambridge UP, 1929), 21. (Норман Бейнс – британ-
ски историк, 1877–1961 г. Б.пр.)
31  Ibid., 48.
32  Cameron (1992), 9, citing Baynes (1929), 60. 
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все пак някои проекти се насочиха по нов начин към изучаването на въпроса за 
монашеския аскетизъм33, а интересът към агиографията на Късната античност 
през втората половина на ХХ век се превърна в същински стимул за развитие на 
залинялата патристика.

Към началото на ХХI век византийската религиозна мисъл си оставаше все така 
рядка птица в учебните планове на западните университети, когато се откри 
възможността за промяна, а днес понякога дори е наричана „гореща тема”.34 Ако 
успее да надживее тези ласкателства, тя може и да успее да се наложи като 
сериозен елемент в общите учебни програми. Възможно е дори да настъпи ден, 
когато отсъствието на единайсет века християнска политическа и религиозна 
култура от стандартните учебни програми за богословската история на За-
пада35 ще се разглежда като пропуск, на който няма да е нужно да се обръща 
внимание. Кой знае? Има окуражителни знаци в това отношение, не на последно 
място сред които е и възможно най-задълбоченото и внимателно изложение на 
историята на православното богословие във втория том на Християнската тра-
диция на Ярослав Пеликан. А на домашния фронт неоценимо беше въздействието 
в това отношение на православните богослови и историци от „Св. Владимир”, 
постигнато както чрез четените от тях курсове, така и чрез издадени от тях 
книги. Могат да бъдат добавени и други, не толкова влиятелни опити, макар и 
те да не са лишение от куриозни моменти. Тези опити бяха направени главно от 
католици, заинтересовани от икуменизма. Така доминиканският богослов М. Ж. 
Льо Гийу, задълбочен познавач на историята на Византия, беше поканен от Даниел 
Ропс да представи в примирителна светлина православието в Енциклопедията на 
католицизма през ХХ век. Предполагам, не по вина на автора, написаната от него 
книга излезе като 14-и том в подсекцията, озаглавена „Извън Църквата”. Цялост-
ният подход на Льо Гийу е ценен и често проницателен и все пак, сякаш въпреки 
него, ние отново сме представени до голяма степен като загадъчна наложница:

Западната Църква придаде [на литургията] известна трезвост, за която е ха-
рактерна видима „оголеност”, дори абстрактност, която я отличава от разто-
чителството на източните ритуали. Но акцентът, поставян съответно върху 
Изтока и Запада, всъщност не е доказателство за сериозни фундаментални 
противоречия, както някои настояват. Повтаряме, че обобщенията винаги са 
повърхностни, и трябва да се признае, че Изтокът не е напълно лишен от ува-
жение към рационалната мисъл.36 

По-позитивният образ на православието и Византия е поддържал жив духа ни 
сред неправославните изследователи и в по-мрачни времена. Дори и да не може-
ха да избягат напълно от уловките на екзотиката, поколения поети и историци 

33  Забележителни примери за това са проектът Evergetis под ръководството на Маргарет Мълън в Куинс, Бел-
фаст, както и конференцията, посветена на аскетизма в Обединена богословска семинария в Ню Йорк през 
1993 г., докладите от която са публикувани от: Valantasis, R., Wimbush, V. Asceticism (Oxford UP, 1995).
34  Термин, използван от външния консултант, оценяващ учебната програма на Обединената семинария през 
2002 г. 
35  Независимо от другите спорове няма съмнение, че Византия е интегрална част от историята на Запада, 
формативен и конститутивен фактор в неговата история. 
36  Marie-Joseph Le Guillou. The Spirit of Eastern Orthodoxy (New York: Hawthorne Books, 1962), 137.
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на изкуството откриваха в този регион много достойно за възхищение. Посе-
тителите на Леванта често се завръщаха у дома увлечени от интереса си към 
този регион, след като бяха разбрали как древните религиозни култури и раннох-
ристиянското изкуство са успели да оцелеят въпреки тежкото потисничество. 
Вместо очакваните упадък и изчерпване първите западни пътешественици по 
следите на Византия в османския Левант забелязват, че там религиозната кул-
тура е открила възможност за дългосрочна политическа съпротива и е подхран-
вала стремежа към свобода дори когато е била изложена на жестока репресия. 
Понякога поетите приличат на авантюристите – като Байрон, легендата за 
когото продължава да има място в сърцата на много гърци въпреки усилията, 
които британските политици полагат за осуетяването на Мегали идеята37. 

Поетите и артистите, а в последно време и историците на музиката запазиха жив 
по-позитивния образ за Византия като нещо подобно на легендарното царство на 
елфите от трилогията на Толкин Властелинът на пръстените, царство на изгу-
бена красота и благородство, съхранена в тъжната мистика на своя упадък. Този 
образ е по-благоразположен от онзи на софистите на Просвещението, но може да 
бъде все така подвеждащ. Дългият и бавен упадък на Византия, както е описван, 
може да бъде представен с патос само от тези, които не познават реалностите 
на повишеното данъчно облагане, съпроводени с упадъка в градската инфраструк-
тура и на системите за социална подкрепа. С други думи, представата за лебедова 
песен, изпята със сърцераздирателен патос, се превръща в надгробен химн, който 
не може да бъде полезна категория за исторически анализ. За Йейтс, потопен все 
повече в мистицизма и експериментите, Византия е обект на все по-голям инте-
рес. На едно място той признава, че ако му се открие възможност да пътува назад 
във времето към друга историческа епоха, ще поиска да отиде във Византия:

И там, в някое усамотено магазинче за вино, ще открия някой философ, работещ 
върху мозайките, който ще отговори на всичките ми въпроси. … Мисля, че в ран-
ната Византия, както никога преди или след това в писаната история, религиоз-
ният, естетическият и практическият живот са били съединени в едно цяло.38 

Може и така да е било. Култура, която щампова върху монетите и хлябовете си 
образа на Христос, свидетелства за сливането на религия и всекидневие, което 
я отличава както от нейните предшественици, така и от по-късните примери 
в християнската епоха. Ала работникът по мозайките на Йейтс – друг образ на 
честния обикновен човек, цигуларят от Дуни39 в хитон – е възможно в реалността 
и да уплаши до смърт този изтънчен и свръхчувствителен поет. Йейтс ни е заве-
щал незабравими стихове, а и несъмнено окото му е добре подготвено за религиоз-
ния характер на видяното от него. Без съмнение познавате стиховете, описващи 
състоянието на човека между смъртността и очакваното преображение. 

37  Доктрината за възстановяване на гръкоезичната християнска цивилизация със столица в Константинопол, 
което отново да превърне Европа в единна цялост. Мегали идеята се разпада окончателно в праха на Смирна 
през 1922 г., но и днес от време на време продължава да надига глава – последно в Кипър в средата на 70-те 
години или на Балканите през ХIХ век, с трагични последици и в двата случая. 
38  Цит. по: T. R. Henn, The Lonely Tower: Studies in the Poetry of W. B. Yeats (London: Methuen, 1965), 150. 
39  „Цигуларят от Дуни” – стихотворение от У. Б. Йейтс. Б.пр. 
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Човекът остарял е жалко нещо,
балтон в парцали. Със една утеха –
душата му да хвали най-горещо
парцалите по смъртната си дреха,
да пляска с длани, да възпява вещо
днес онова, що вчера  отнеха.
Затуй отплувах аз във тоя свят
за към Византион, светия град.

О, мъдреци, в огньовете свещени,
застанали като в мозайка златна,
елате в кръг, учете, вдъхновени,
душата ми на песен благодатна,
че тя със страст завързана за мене,
сама не знае свойта страст обратна.
Глътнете я, та да изчезне тя
в измисления трик на вечността.40

Затова нека ни бъде простено, ако се заиграваме с този бляскав и по-мил образ 
на Византия, отразен във великите стихове на Йейтс. 

Ала той все пак си остава мираж, докато реалността ни зове. Сега, когато 
се открива новата учебна година, на мен се падна задачата да изтупам от 
праха и да чета в Обединената богословска семинария първия учебен курс, пос-
ветен на византийската мисъл, който е представян в 168-годишната история 
на това уважавано учебно заведение, а следващата година ще бъдем свидетели 
и на първия подобен курс в 250-годишната история на Колумбийския универси-
тет, посветен тъкмо на византийската религия. Дори и само тези факти са 
доказателство за казаното вече за белите петна, породени от тази културна 
хегемония. Като съвременни изследователи можем да се възползваме от мно-
жество задълбочени критични издания, преведени първични извори и вторични 
изследвания, всяко от които има своята тежест и престиж, източници, които 
позволяват на англоезичните читатели, които не владеят гръцки или славянски 
езици, най-накрая да се докоснат до тази област уверено и с полза. 

И сега, когато най-накрая можем да се приближим към това изследователско 
поле и да се задълбочим в него, бихме постъпили благоразумно, ако все пак оста-
нем скептични към този мираж на Византия, „Византия на екзотиката и упадъ-
ка”, и се опитаме трезво да видим какво можем да научим. Това изследователско 
поле несъмнено е достатъчно вълнуващо, а и непознато, за да е нужно да се 
уповаваме на подобни апологетични фантазии от една отминала епоха. Инте-
ресът ни към византийската и славянската религиозна култура е изключително 
важен въпрос за православието, защото той ни разкрива контекста на нашата 
църковна традиция – както канонична, така и догматична; а интерпретацията 
на историята в този духовен контекст е от огромна важност за нас днес, ако 

40  Уилям Бътлър Йейтс. Отплуване към Византион. Превод от английски Цветан Стоянов.
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искаме да устоим на изкушенията на антиквизацията или фундаментализма, 
които застрашават жизнеността на Църквата. 

Усещане	за	нова	идентичност	

И така, ако сме научили този урок и сме започнали да различаваме, а и да се 
съпротивляваме на културния империализъм, наложен ни от псевдовизантини-
зма, как може това изговаряне на истината да ни помогне за определянето 
по-коректно на нашата църковна идентичност? Е, фразата „Ние от Изтока” 
доказва правилността на думите на словенския мислител Славой Жижек, че 
доминиращите идеологии се налагат и чрез нашето съучастие в тях. Да по-
мислим как работи апологетиката. Една от непосредствените последици е, 
че православен богослов, който би искал да се включи в explicatio – в икумени-
чески вътрешнохристиянски диалог, който намира място в книги, написани за 
неправославни, но четени по същество предимно от православни, често търси 
нашето самоопределение в категории, заети от латинското християнство. 
Ще дам само един пример от начетения православен историк отец Деметриос 
Констанелос:

Западният християнски свят страда от редица дилеми, като опозициите между 
природата и благодатта, вярата и делата, устното предание и тайнството, 
Писанието и Преданието, клира и миряните, и други богословски проблеми. Пра-
вославната църква е свободна от такива дилеми и обърквания.41

Ако	можеше!	

Сходни мисли могат да се открият и в анализите на отец Георгий Флоровски, 
който също се възползва от този афористичен стил, изпълнен с антиномии. През 
голяма част от живота си Флоровски е привлечен от възможността за икумениче-
ски пробив. Част от динамиката в неговото разбиране за този пробив е и съпро-
тивата му срещу мотива за мисловното разделение между Изтока и Запада. Как-
то той казва в обръщението си пред Световния съвет на църквите през 1960 г.:

Същинският въпрос пред християнското помирение не се състои в корелацията 
между паралелни традиции, а тъкмо в реинтеграцията на изкривената тради-
ция. Двете традиции може да изглеждат напълно непримирими, когато са срав-
нявани и противопоставяни, както това се прави сега. Ала разликите между тях 
до голяма степен са просто резултат от дезинтеграцията: всъщност те са 
различия, втвърдени от противоречията.42

Това е знаменателно прозрение, макар и да не съм уверен, че днес, петдесет 
години по-късно, има икуменически богослов, който да храни толкова оптимисти-
чен възглед за реинтеграцията като възможен път напред, тъй като горното 
изказване крие в себе си въпроса до каква степен западноевропейското христи-

41  D. Constantelos. The Greek Orthodox Church: Faith, History, and Practice (New York, Seabury Press, 1967), 108.
42  G. Florovsky, ”The Ethos of the Orthodox Church”. In Orthodox. A Faith and Order Dialogue. Faith and Order Paper, 
N 30, 50 (Geneva. WCC, 1960).
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янство днес представлява единна интелектуална традиция и духовна култура.

Николай Зернов завършва своето изследване за Източното християнство с по-
добно позоваване на клишето за експанзивния Запад, който се нуждае от пасив-
ността на мистичния Изток, за да се впише в новата епоха. Заключителните 
му бележки са следните: 

Може дори да се каже, че тази цивилизация, която днес се смята за християнска, 
страда от заблудите на своята прекомерно западна гледна точка. ... Сравнен с 
бурната и въодушевяваща история на християнския Запад през последните 500 
години, за западния човек християнският Изток изглежда затънал в морален и 
интелектуален застой, с ограничено развитие и изтощени творчески сили. ... 
Днес те стоят един до друг, всеки със своя принос. Западът предлага своята 
готовност за експеримент, своята последователност в търсенето на истина-
та и защитата на личната свобода; Изтокът се уповава на силата на Светия 
Дух, на своята непрекъсната традиция в образованието и богопочитанието, на 
своята вярност към мъдростта на отминалите поколения.43 

Виждаме, че възприемането на колониалния дневен ред е не просто един от ас-
пектите на популярното православно саморазбиране, а че дори е навлязло в тек-
стовете на известни англоезични православни теоретици. Затова и в края на 
това есе ще се върна към надеждата, че след края на колониализма ще се появи 
ново чувство за идентичност, което ще успее да ни открие пътя напред. Вече 
няма нужда ние, православните, да си слагаме фалшивите мустаци или да си обли-
чаме екзотичните и странни дрехи, които европейските християнски теоретици 
биха искали да носим. Ние нямаме за цел да бъдем Църквата на Изтока, ние раз-
бираме себе си като Църквата, която е сърцето и душата на европейската хрис-
тиянска цивилизация – ромейскост, която е толкова широка, колкото е и цялото 
християнско човечество. И отново отец Александър Шмеман ме е изпреварил със 
заключителни думи от своята книга Историческият път на православието:

Но както опазването на „православната” външност не е в състояние да скрие 
дълбоката криза на съвременната Православна църква, така и модернизмът не е 
в състояние да измени тази криза. Единственият изход от кризата е и винаги е 
бил обръщането към Христос, Който е Самата Истина на Църквата, а оттам и 
овладяването на миналото. Едва тогава в миналото можем да намерим вечното 
Предание на Църквата и да го различим от безбройните му изменения. Право-
славното съзнание е винаги исторично, винаги включва в себе си миналото, но 
никога не робува на миналото. „Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки” 
(Евр. 13:8), така че силата на Църквата не е в миналото, настоящето или бъ-
дещето, а в Христос, Който пребъдва в нея вовеки, за да може всеки от нас – в 
Него и с Него – да намира смисъла на своя живот.44

Струва ми се, че в това се състои същността на нашата надежда – че след по-

43  N. Zernov. Eastern Christendom: A Study of the Origins and Development of the Eastern Orthodox Church. (Lon-
don, Widenfeld and Nicolson, 1961), 300. 
44  Шмеман, Ал. Историческият път на православието. Прев. Борис Маринов. Омофор, 2009, с. 433. 
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коления потисничество от страна на враждебни световни сили, независимо дали 
религиозни или нерелигиозни, и след векове на ограничения, налагани от стра-
на на интелектуалните и религиозни теоретици на латинското християнство, 
световното православие, с възстановени образователни институции, новопри-
добита независимост и финансова стабилност, сега вече може да започне да 
загърбва дневния ред, който му е бил наложен от могъщите други, отношението 
на подозрителна враждебност и чувството за неадекватност, накарали ни да 
поискаме да възприемем наложения ни колониален образ на реакционни консерва-
тори. 

Мога да цитирам и друг известен представител на „Св. Владимир”, отец Йоан 
Майендорф, изказал подобни мисли преди четиридесет години:

Социалните и политическите последици от тази миграция [на православието 
към Западна Европа] все още не могат да бъдат очертани напълно, но можем 
уверено да кажем, че тя ще бъде от голяма важност за историята на христи-
янството. Православната църква вече престана да бъде изключително Източна 
Църква. … Преодолявайки националните различия, подготвяйки духовенство, кое-
то може да се справи в новите условия … което може да обедини верността 
към традицията с нуждите на съвременния свят, православните на Запад могат 
да придадат изцяло нов смисъл на своята изповед на вярата.45 

Истината е, че православието просто е Църквата, то не е екзотична дено-
минация, която, ако се научи да се държи правилно и с кой прибор да се храни 
правилно, един ден ще бъде допусната на масата заедно с други, нормативно 
„по-приемливи” религиозни институции. Не, тя просто е Църквата, която само 
се опитва да живее Евангелието. Тук, на това място, в това време ние не сме 
емигранти, ние сме православни американци и също както във всички време-
на, Църквата преодолява ограниченията на национализма, което е направило 
възможно и евреи, и гърци да се превърнат в нещо друго в Христа. Вече не сме 
бедни и некултурни мигранти, дори и някога да сме били такива, също както в 
Христовата църква няма или не би трябвало да има бедни или богати, а само 
ученици, които се опитват да се освободят от всичко, което противоречи на 
призива на бедния Господ, чиято бедност обогати света. Нашата литургия, със 
своите отрезвяващи и повтарящи се ритми, чиято цел е да насочва към мо-
литвата, е много по-малко екзотична от слоновете, които изкачват стълбите 
на катедралата в Ню Йорк на св. Йоан Богослов на празника на св. Франциск, 
по-малко екзотична и от танцьорите, въртящи се в люлки, окачени по гредите 
на презвитерианските параклиси, които наблюдавах изумено. 

Съзнанието ни, че сме Църквата, не е толкова слабо и крехко, че да ни накара 
да отричаме самоочевидната истина за разнообразието от автентичен хрис-
тиянски опит, който намира израз в множество жизнени форми около нас. Бого-
словието ни не е статично и закрито за предизвикателства като запечатана 
бутилка, хвърлена във водата. Със сигурност имаме съзнание каква е нашата 

45  J. Meyendorff. The Orthodox Church (New York: Pantheon books, 1962), 231.
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догматична традиция, а благодарение на нейните евангелски, патристични и ка-
нонични корени, тя не е уязвима за приливите и отливите в мисловните нагласи, 
които протичат около нея. И все пак нашето богословие не може да бъде све-
дено до догма, това съзнаваме всички, когато осмисляме реалността на нашия 
истински православен опит, а не наложеното ни от други възприятие на нашата 
православна идентичност, които се опитват да ни отрекат като реакционни 
консерватори.

Нашето истинско богословие е да свидетелстваме чрез вечната Божия бла-
годат за неделимата връзка между нашето разбиране за реалността и нашия 
начин на живот – съвършеното съответствие между нашите ум и сърце с духа 
на Христос, както това е засвидетелствано в Евангелието. И това е нещо, 
което е едновременно дълбоко лично и радикално социално. Както веднъж каза 
архиепископ Дезмънд Туту: „Когато някои ми казват, че религия и политика не 
се пресичали, чудя се коя Библия са чели”46. В това се състои екзистенциалният 
опит от това да бъдем Църква. Това представлява целостта на съдбата на 
православието. То не е екзотично, а е прекрасно мистично и в същото време 
толкова практично, че може да обнови лицето на земята, говорейки честно и 
внимателно за своята болка. Християнската съвест ще обнови самите извори 
на личния живот, ще обнови и представата за това как трябва да изглежда ис-
тинската християнска политическа култура. 

Има много, към което да се стремим, и в този стремеж да бъдем себе си, има 
много, с което да допринесем за нашата страна и за нашия свят като правос-
лавни. Поставихме добро начало, отхвърляйки ориенталистките одежди, които 
толкова радваха някои от нашите партньори в диалозите в миналото. 

Превод от английски: Момчил Методиев, Теодор Аврамов

46  Изказани в слово в Южна Африка преди отмяната на апартейда: събитие, към което той гледа не просто с 
надежда, но и с увереност в победата, която се основава на неговата дълбока християнска вяра.
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Цветанка Еленкова е поет, есеист и преводач. Има издадени шест 
стихосбирки и две книги с есета, едната от които (Български 
фрески: Празник на корена) разглежда стенописите от Софийс-
ката Мала Света гора. Книгите  Седмият жест и Изкривяване 
са издадени в Англия, САЩ, Сърбия и Франция. Носител е на наг-
радата „Дъбът на Пенчо” за поетическо творчество, 2019. През 
2018 г. завършва магистратура по богословие в СУ „Св. Климент 
Охридски” и в момента работи над докторска дисертация върху 
мистическото богословие на св. Григорий Назиански.

Цветанка	Еленкова

СВ.	ГРИГОРИЙ	НАЗИАНСКИ	–	

БОГОСЛОВ,	АСКЕТ,	ПОЕТ	

В своя предговор към книгата За Бог и човека с богословски стихотворения от 
св. Григорий Назиански преводачът Питър Гилбърт пише: „Ако поезията на Григо-
рий звучи „модерно” за времето си, то не е вън от неговото богословие, а нап-
ротив. Този факт е свидетелство за чистотата на богословското му разбиране, 
за способността му да обясни човешкото затруднение толкова добре”1.

И наистина богословът, аскетът св. Григорий е неразделно свързан с поета до 
степен, в която, когато говорим за неговата поезия, я идентифицираме с аске-
зата, а когато говорим за аскеза, неминуемо пред нас изникват неговите сти-
хотворения и слова. Аскезата (гр. άσκησις) е упражнение, монашеска дисциплина, 
която цели с изпълнението на определени действия като пост, бдения, молитва, 
псалмопения, постоянна мисъл за смъртта, покаяние, сълзи, труд и др. да се въз-
дигне човек към Бога, да се обожат душата и тялото му.2 Още през II век св. 
Ириней Лионски е формулирал смисъла на боговъплъщението като път към об-
жение: „Синът Божий стана Син Човешки, за да може и Синът Човешки да стане 
Син Божий”3. По същата тази линия на възвръщане на Божия образ е поставен и 
животът и творчество на св. Григорий. Но те не са сведени само до неговата 
личност. Когато той пише за себе си, винаги визира другите – неговите прияте-
ли или врагове, бъдещите поколения. Намирайки винаги решение на трудностите 

1  Peter Gilbert, In On God and Man. The Theological Poetry of St Gregory of Nazianzus, (New York, Creastwood: St 
Vladimir’s Seminary Press, 2001), 4. 
2  Според св. Григорий Богослов съществуват три степени на духовно усъвършенстване във въздигането на 
човек към Бога: очистване, съзерцание и обожение по благодат. Б.а.
3  Contra Haereses Lib. III (PG 7, 873B). 
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в единението с Бога, в смирението, в оприличаването с неговите апостоли, със 
старозаветните пророци, със страданията и учението на Спасителя. 

Така например, когато говори за „разгоре-
щеността на младите”4, винаги прибавя 
колко важно е да се обуздаят „недисцип-
линираните сили”5, които ни отнасят, ко-
гато говори за бунтарството срещу „ти-
ранията”6 на баща си, винаги прибягва до 
Светия Дух да прости богохулството му 
и неподчинението на родителите (нека 
не забравяме, че във времето на Късната 
античност през бурния IV в. на създаване 
на сплав между християнството и класи-
ческата култура, за което е отговорен 
самият Григорий и останалите двама ка-
падокийци, децата са били твърде зави-
сими не само финансово, но и морално от 
своите родители). А когато става дума 
за идентифициране с напредналата въз-
раст, Григорий пише, че една от причини-
те да твори е да изпее „своята лебедова 
песен”7, да намери утешение сред стра-
данието на болестите.

Между тези два откъслека от време протича изпълненият с перипетии, но и с 
упорство негов живот за налагане на чистата православна вяра сред залятото 
от ереста на арианството общество и поразената Църква. Всичко това – свър-
зано с епископството му в Константинопол и с по-интровертното му обита-
ване в манастир и в усамотение, когато в последните си години се отдава на 
творчество. По този повод митрополит Иларион Алфеев пише, че св. Григорий 
Богослов е и „родоначалник на образованото монашество”8. Без изцяло да се 
придържа към монашеските обети – девство, нестяжение и послушание (за него 
е характерно само първото от трите), той още от млада възраст избира да 
живее „философски живот”9 в името на Бога, което означава да приложи кла-
сическото си образование в служба на богословието, в стремеж към Бога, да 
живее живот на аскет сред света. Това е и най-голямата болка на светеца, 
за която никога не престава да пише. Стиховете му, както и словата му са 
изпълнени с една непрекъсната жалба по бедствията и тъгите на душата му. 

4  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 121 (PG 37, 1038A).
5  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 122 (PG 37, 1038A). 
6  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 345 (PG 37, 1053A).
7  Εἲς τὰ ἔμμετραΕἲς τὰ ἔμμετρα, 55-57 (PG 37, 1333A).
8  Епископ Иларион (Алфеев), Жизнь и учение св. Григория Богослова (Москва: Московской патриархий Рус-
ской Православной Церкви, 2013),190.
9  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 261 (PG 37, 1047A).
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Причините за това Брукс Отис в своето есе „Тронът и планината”10 намира 
предимно в изключителната обдареност на Григорий до степен, в която това 
рискува християнския му интегритет.

Но кой всъщност е св. Григорий Назиански? 

Той е ненадминат богослов – на него се дължи формулирането на тринитарния 
догмат в Символа на вярата, на божествеността на Светия Дух и на монар-
хията на Отца; оратор – отличен студент на Атинската академия, сравняван 
в умението си с Демостен, егзегет – силно повлиян от Ориген, създава обемно 
творчество от стихотворения, почиващи върху Библията; мистик – използване 
на символите на светлината като олицетворение на Бог и разглеждане не на ге-
ографските топоси – пустините на Палестина и Сирия като обиталище на демо-
ни, но на човешките вътрешни пустини, творец – най-изтъкнатият християнски 
поет на своето време, доказва, че християнската поезия не е по-маловажна от 
старогръцката; монах – голяма част от своя живот прекарва в манастири (ма-
настира на неговия приятел св. Василий Велики в Понт, манастира на св. Текла 
в Селевкия – там е духовен отец на монахините); презвитер и епископ – на два 
пъти е интронизиран – за епископ на Сасима и по-късно на Константинопол, вре-
менно поема това служение и в Назианз след смъртта на баща си; верен син и 
приятел – въпреки конфликтите със своя баща винаги се отзовава на неговите 
изисквания и молби (смята за най-важно в живота на поклонника „да отдадеш 
най-велика почит след Бог на своите родители, / защото от тях сме получили 
знанието си за Бог”11), остава докрай верен на приятелството си с Василий, кое-
то определя като обитаването на „една душа, съединена в две отделни тела”12. 

Св. Григорий Богослов е изключително плодотворен автор. Той е написал повече 
от 19 000 стиха, като основните направления, в които твори са богословското 
и историческото (по класификацията на бенедиктинския монах Дом А. Б. Кайлау). 
Той разделя по-нататък стихотворенията му на две подгрупи – богословските 
на догматични и морални, а историческите – на стихотворения за себе си и 
стихотворения за другите. Григорий е автор също така на 45 слова и огромно 
количество от епистоларна литература – 246 писма. Цялото това наследство 
прави 4 тома в Patrologia Graeca – от 35 до 38 включително.

Както вече стана дума, животът на светеца съвсем не е бил лесен. Главната 
драма на неговото битие се състои в решението му още като млад студент 
в Атинската академия да води философски живот, отдаден на Бога, но в този 
свят. Животът му на аскет сред светкостта, го подлага на много премеждия, 
които допринасят за страданията му и го илюстрират пред нас като душевен 
мъченик. Доколкото аскезата е дисциплина, изцяло противоположна на света, 
наивната душа на Григорий винаги се сблъсква с интригите и политиканството 
както на обкръжението, така и на Църквата, и той докрай не успява да се адап-

10  Brooks Otis, ”The Throne and the Mountain: An Essay on St. Gregory Nazianzus”, The Classical Journal, 56, no. 4 
(1961), 146-165.
11  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 314-316 (PG 37, 1051A).
12  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 229-230 (PG 37, 1045A).
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тира към политиката на висшия клир, затова и напуска Събора в Константинопол 
през 381 г., както и епископския трон. Затова и не приема никога епископство-
то си в Сасима, случило се като резултат от противоборството между двама 
епископи (св. Василий Велики и Антим Тиански) и два мирогледа – на правата вяра 
омоусианството, което изповядва единосъщността между Отец и Син, и на ари-
анството, което приема Сина за творение на Отец, а не за единороден на Отца. 
Арианската ерес по това време е заляла цял Константинопол и почти всички 
кътчета на източните части на ромейската империя. А Григорий се превръща в 
пръв борец против нея и радетел за чистота на православието, обръщайки исто-
рическия ход на събитията. Григорий е определян от своите съвременници, били 
те врагове или съратници, като изключително твърдоглава натура, те го опис-
ват с епитета „наковалня”13. Скромният му до изоставеност вид и вглъбеното 
поведение също са предизвиквали много насмешки по негов адрес от останалите 
епископи – за провинциалния му произход14, за избелялата му дреха, за кападокий-
ския му акцент, за плешивостта, за старомодността15, та дори за скромната 
първа катедра, която заема – Сасима16, на което той отговаря: „Нищо не извиква 
у вас уважение към мен, затова че не съм дързък, нагъл, не театралнича и не съм 
чревоугодник, но съм отстъпчив, умерен, необщителен в обществото и склонен 
към усамотение, накратко казано – аз съм философ, но всичко това не е възпри-
ето по изкуствен начин и по сметка, но се съхранява просто и духовно в мен”17. 
Преди оттеглянето от председателския стол и от самия Събор той държи за-
помняща се реч, израз на неговото смирение, на неговия аскетичен мироглед, от-
правен към Бога, с финалните думи: „Изберете някого другиго да удовлетворява 
тълпата. Но ми дайте моето усамотение, моята наивност. Дайте ми моя Бог, на 
Когото сам ще се моля с цялата си простота”18. Този Бог за него е Богът на св. 
апостол Павел, Богът на Моисей, Богът Слово и Светлина, Който, изкачвайки се 
на планината, вижда само „изотдире”19 (Изх. 33:18-23), но и това е достатъчно да 
стъпва цял живот в стъпките му като в планинска колона.

Подобно на житие на светец, Григорий описва своя живот още от утробата на 
майка си, та чак до последните си дни в най-дългото си стихотворение „Относ-
но своя живот”, което се състои от 1949 стиха, издържани в ямбичен триметър, 
характерен за творчеството на Омир и гръцките класици като Пиндар, Есхил, 
Софокъл, Еврипид, от които той е силно повлиян. След апологетите през II в. той 
пръв заговаря на християнски теми с понятията на Платон и Аристотел, което 
заедно с другите двама кападокийци – св. Василий Велики и св. Григорий Нисийски, 
го прави отговорен за синтеза между християнството и елинската философия.

13  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 712 (PG 37, 1078A).
14  Oratio 33, 11 (PG 36, 228C).
15  Oratio 33, 8 (PG 36, 224C-D).
16  Oratio 33, 6 (PG 36, 221C).
17  Oratio 36, 3 (PG 36, 268C).
18  Oratio 42, 24 (PG 36, 488B).
19  Григорий Назиански, Пет Богословски слова. Превод, студия и коментар Иван Христов. (С.: Гал-Ико, 1994), 
37: В синодалната Библия се превежда като „Бог изотзад”, но преводачът избира по-подходящия превод „Бог 
изотдире”, защото съдържа идеята за подхождане към Бога откъм неговите „дири”, онова, което изтича от Него, 
което са нетварните Божии енергии.
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Накратко, животът на светеца е броеница от аскетични дела, в която винаги 
преобладават качества като въздържание и целомъдрие, като смирение, което 
прозира в думите му с един стремеж на преодоляване на увличането и увлече-
нието, на многословието дори чрез отиване в тяхната противоположност – ли-
шението, или в най-добрия случай – мярата. Това е неговият лост на корекция, 
неговата везна на преодоляване. Така писането си в мерена реч той оправдава 
като средство против „празните приказки”20, против „безсмислените теми”21 и 
с цел „въздържане от собствената липса на мяра”22. Колко строг и безмилостен 
е светецът винаги към себе си! 

Той е обещано от Бога дете още от утробата на майка си. Роден е в благочес-
тиво семейство – от майка християнка с мъжествен характер (така типично 
за женските християнски персонажи на онова време) и от баща, който, като 
епископ, е истински патриарх за паството си. Дванадесетгодишен вече сънува 
сън с двете деви с имена Чистота (ἁγνείαν) и Целомъдрие (σαοφροσύνην), които 
го канят да ги последва, самият той светлина при „престола на неизгасващата 
Троица”23. Оттук настава решението на младежа за отдаването му на девство 
и той неизменно следва тези две добродетели през целия си живот като два 
стълба на коректив на поведението му, и оттук символът на светлината се 
превръща в основен в неговото богословие за обяснението на Бога – „Светлина, 
и светлина, и светлина; но една светлина, един Бог”24, Бог присъства в човеш-
ката природа „както слънцето в лъчите си”25. Следващото силно преживяване за 
него е, когато двадесетгодишен пътува с кораб към Атина, за да се запише сту-
дент в Академията. Внезапно се разразява буря. Григорий се страхува, че ще за-
гине, и пада в молитва към Бога, като за втори път Му се обещава, ако го спаси. 
Това, разбира се, е, както той по-късно ще напише, в страх не от смъртта сред 
водите на морето, а в страх да не би да не го умият „очистващите води на кръ-
щението”26 (в онези времена тайнството Кръщение се е извършвало в по-късна 
възраст с цел умиване на греховете). Бурята утихва и той благополучно слиза 
на атинския бряг. Там, в Атина, освен отдаден на изкуството на риториката (в 
по-късна възраст той се прославя именно като ненадминат оратор, съчетаващ 
християнските теми с майсторството на елинското ораторско изкуство), той 
се среща със св. Василий Велики, с когото съдбата го свързва със силна духовна 
връзка. И двамата взимат решение да се посветят на Бога, да дирят сладки-
те води на богопознанието зад солените на този живот.27 След десет години 
в странство те се завръщат в родната Кападокия. Василий създава първата 
монашеска общност в Понт, на бреговете на р. Ирис, където към него по-късно 
се присъединява и Григорий. Там те водят истински съзерцателен живот, хранят 
се с добитото от тях и се подвизават в пост, молитва и творчество – издава-

20  Εἲς τὰ Εἲς τὰ ἔμμετραἔμμετρα, 4 (PG 37, 1329A).
21  Εἲς τὰ ἔμμετραΕἲς τὰ ἔμμετρα, 6 (PG 37, 1329A).
22  Εἲς τὰ ἔμμετραΕἲς τὰ ἔμμετρα, 35 (PG 37, 1332A).
23  Θρῆνος περί τῶν τῆς αὐτοῦ ψυχΘρῆνος περί τῶν τῆς αὐτοῦ ψυχῆς παθῶνῆς παθῶν, 261-262 (PG 37, 1571A). 
24  Oratio 31,3 (PG 36, 136C).
25  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 644-645 (PG 37, 1073A).
26  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 164-165 (PG 37, 1041A). 
27  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 217-218 (PG 37, 1044A)
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нето на сборник с аскетически поучения от Ориген. Всъщност пристигането на 
Григорий при Василий в манастира е резултат от пострижението от баща му в 
сан презвитер, за който той още не се чувства достоен. Второто му бягство в 
манастир е след наложената хиротония в сан епископ на Сасима от св. Василий 
Велики и третото е, когато след смъртта на баща си неговото паство очак-
ва той да стане епископ на Назианз. Тогава Григорий заминава за три години в 
манастира на св. Текла в Селевкия. Това неподчинение на епископския трон той 
ще обясни със своето според него недостойнство да възприеме подобно високо 
място. Той заявява: „Аз почитам олтара, но от дистанция / понеже ме заслепя-
ва като слънчева светлина, насочена към слаби очи”28. Неговото е „да величае 
епископския трон, но от разстояние”29. И все пак веднъж в живота си скланя да 
приеме предизвикателството и задълженията, които носи със себе си епископ-
ството, когато е поканен да заеме катедрата в Константинопол. И това не е 
заради висотата на поста, но поради неговата висока осъзнатост за отговор-
ността като оратор и богослов, която носи към православието, към настоящия 
исторически момент на противоборство с арианската ерес, като визия към 
бъдещите поколения. Св. Григорий Богослов винаги е живял със съзнанието за 
своята мисия към катехумените, той е и единственият автор за времето си, 
който довежда поезията до нейния катехуменически край. Като признание към 
ролята му за възраждане на православната вяра в Константинопол, му е при-
съдено високото прозвище Богослов на Четвъртия вселенски събор в Халкидон 
през 451 г. Това се дължи на Пет богословски слова30, които произнася в люби-
мата си църква „Анастасия”. Св. Григорий не остава дълго епископ в столицата, 
той сам се оттегля, както и от председателското място на Втория вселенски 
събор, заради интриги на западните епископи около овакантената катедра от 
Антиохийския епископ Мелетий поради неговата смърт. Григорий се завръща в 
родната Кападокия, земята, която смята за най-благодатна за водене на живот 
в уединение – неговата лелеяна мечта, и посвещава последните си десет годи-
ни на писане на поезия, предимно с биографична насоченост, и редактиране на 
словата си и беседите. Изследователите му са единодушни, че това е възможно 
най-добрият изход с оглед на бъдещето. Понеже православното богословие бива 
обдарено от неговия голям принос и стотици поколения напред се ползват от 
богатото му творчество чак до днес.

Не на последно място, може би е интересно да се отбележи и присъствието 
на силно психологическа линия в стихотворенията на светеца. На всяка ситу-
ация в живота той намира психологическо обяснение, всеки изход от каквато 
и да е ситуация той направлява към Бога. Така например честото примирение 
пред бащината воля той обяснява с характера на праволинейния, който, „кога-
то е ядосан, е способен на проклятие”31. Също така той съветва младите да 
сдържат своите стремежи, понеже „завистта винаги възпрепятства високите 
амбиции”32. При смъртта на близък човек е озадачен от варварството на окол-

28  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 330-331 (PG 37, 1051A).
29  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 1890 (PG 37, 1161A).
30  Григорий Назиански, Пет Богословски слова. Превод, студия и коментар Иван Христов. (С.: Гал-Ико, 1994).
31  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 362-363 (PG 37, 1054A).
32  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 334-335 (PG 37, 1052A).
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Свидетели на вярата

ните към длъжника, „понеже, когато дъбът падне, кой не събира дърва”33. А за 
най-тежките моменти от живота на човека пророкува: „Веднъж щом си вкусил 
от нещастието, бедите следват една след друга”34.

Именно тази силна сетивност на светеца, тази способност като метална 
пръчка да открива къде има подземни води, да трепти при всеки дълбок залеж 
от вяра и вярност, от благочестие и чистота, го прави винаги съпричастен 
в биографичните си стихотворения със своите читатели, в богословските си 
стихотворения със сиянието на Светата Троица. Своето дълго стихотворение 
„Относно своя живот” той завършва с думите: „Кога ще свърши животът ми? 
Кажи ми, Слово Божие. / Аз се моля да свърши в непоклатимия дом, / където 
живее светлият съюз на моята Троица, / под чието бледо отражение всички ние 
сме били отгледани”35.

Св. Григорий Богослов е един от тримата светители на Църквата заедно със 
св. Василий Велики и св. Иоан Златоуст, чийто църковен празник се чества на 
30 януари (само неговият на 25). За това отбелязване православната традиция 
води началото си от тримата светии, които се явили на евхаитския епископ 
Иоан с молба да престанат пререканията поради техните имена и заслуги, осо-
бено изострени по време на управлението на император Алексий Комнин през XI 
в., понеже те имат равно достойнство пред Бога и винаги се молят за нас на 
Пресветата Троица. 

Преданието напълно съвпада със създадения облик на светеца през целия му 
живот с неговата аскеза и мяра, с търпението му (което е вяра) и претърпя-
ването в бедите, със следването на чистотата и писането за очистените, за 
което говори и неговото признание: „Аз нямам време да разбера сложността на 
злото. / Аз, който практикувам простотата на сърцето, / източника на спасе-
ние, което е единствената ми грижа”36.

Иска ми се да завърша настоящия текст с превод на стихотворението (за пър-
ви път на български), което св. Григорий Богослов е пожелал да стои на неговата 
надгробна плоча.

ЕПИТАФИЯ И СИНОПСИС НА ЖИВОТА МИ37

Господи Христе, защо плътта ми си оплел във тази мрежа?
Защо живота ми предал си на нестихваща борба?
От баща боговиден съм роден и не от маловажна
майка; в светлина дошъл по нейните молитви.

33  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 374 (PG 37, 1055A).
34  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 384-385 (PG 37, 1056A).
35  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 1945-1949 (PG 37, 1165A). 
36  Περὶ τὸν ἑαυτοῦ βίονΠερὶ τὸν ἑαυτοῦ βίον, 1865-1867 (PG 37, 1160A).
37  Ἐπιτάφιος καἘπιτάφιος καί συντομή τοῦ αὐτοῦ βίουί συντομή τοῦ αὐτοῦ βίου, 1-12 (PG 37, 1447B-1448A): Превод от старогръцки Цветанка Еленкова.
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Тя се молеше и още нероден ме повери на Бога;
видение в нощта любов към чистота у мен разпали.
Зад това Христос стои; но сетне бях изхвърлен сред вълни,
притискан от алчни ръце, с тяло прекършено,

с нехайни пастири се сблъсквах, срещах предателство,
лишен от своите деца, подвергнат на страдание.
Животът на Григорий е това, останалото е по воля
на Христа, подател на живота. Издълбайте го на моя камък.
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170 години от рождението на Иван Вазов

Ловчанският митрополит Антим със светско 
име Никола Шивачев е роден на 21 ноември 
1884 г. в с. Еникьой, Одринска Тракия. Първо-
ночално образование получава в родното си 
село, а гимназиално в Узункюпрю и Мъжката 
реална гимназия в Одрин. Продължава обра-
зованието си в българската Цариградска ду-
ховна семинария, където заради своето уче-
нолюбие и старание привлича вниманието на 
екзарх Йосиф. Година преди да завърши семи-
нарията, на третия ден на Коледа 1906 г., Ни-
кола Шивачев приема монашески постриг от 
ръцете на екзарх Йосиф, който му дава име-
то на своя предшественик – Антим I, а не-
посредствено след това го ръкополага в йе-
родяконски чин. През 1908 г. йеродякон Антим 
е ръкоположен за йеромонах и назначен за 
ефимерий в семинарския параклис, а от края 
на същата година със стипендия, отпусната 
от Св. синод, е изпратен да следва висше бо-
гословско образование в университета в Чер-
новци, тогава в Австро-Унгария. Стъпил на 
европейска земя, отец Антим приема с въл-
нение всяка новост и предизвикателство, а 
сред неговите състуденти сънародници са някои видни бъдещи архиереи като йерод. Па-
исий Райков (впоследствие Врачански митрополит), йерод. Борис Разумов (Неврокопски 
митрополит), Спиридон п. Антонов (Сливенски митрополит Евлогий), йерод. Климент Ди-
митров (впоследствие Главиницки епископ) и други. След като завършва висшето си бо-
гословско образование през лятото на 1912 г., от есента на същата година йеромонах 
Антим продължава да следва в Историко-философския факултет на същия университет, 
завършвайки своята втора специализация през 1914 г. с научната степен д-р по фило-
софия. 
След завръщането си в родината от есента на 1914 до есента на 1915 г. той е учи-
тел-възпитател в Софийската духовна семинария, а след това последователно служи 
като протосингел на Струмишката митрополия и проповедник във Врачанска епархия. На 
12 юли 1918 г. в софийската катедрала „Св. Неделя” отец Антим е възведен в архиманд-
ритско достойнство от Левкийския еп. Варлаам и е назначен за духовен възпитател 
и учител по българска история и немски език във Военното училище в столицата. От 
края на същата година до пролетта на 1922 г. архим. Антим е протосингел на Софийс-
ката митрополия, а от 18 април 1922 г. е определен за предстоятел на новопостроения 
храм-паметник „Св. Александър Невски” в София. 
Скоро обаче други църковни нужди стават причина отец Антим да премине на ново слу-
жение. Поради обстоятелството, че той владеел добре турски език още от своето дет-
ство, по решение на Св. синод младият духовник е изпратен в Българската екзархия в 
Цариград, където става предстоятел на желязната църква „Св. Стефан” и председател 
на тамошната българска църковна община. В турската столица отец Антим общува 
свободно както със светските власти, така и с представителите на Вселенската пат-
риаршия, а пребиваването му в мегаполиса е свързано и с едно значимо за църквата ни 
историческо събитие. През 1925 г., в навечерието на 50-годишнината от кончината на 
заслужилия български йерарх Иларион Търновски (Макариополски), под ръководството на 
архим. Антим е отворена гробницата на покойния архиерей, като след измиване с вино и 
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елей на костите му те заедно с черепа са поставени в дървено сандъче, което за крат-
ко било изложено в Желязната църква за поклонение, а след тържествата отново по по-
добаващ начин са положени в гроба. 
Призован отново на служение в България, от края на 1926 до 1928 г. отец Антим е рек-
тор на Бачковското свещеническо училище, след което повторно заема длъжностите на 
учител-възпитател в Софийската духовна семинария (1929 г.) и протосингел на Софийс-
ката митрополия (1929–1931). От 1 декември 1931 г. е назначен за ректор на Софийска-
та духовна семинария, който пост заема до септември 1936 г., като по време на това 
му служение на 19 юни 1932 г. в храм-паметника „Св. Александър Невски” е хиротонисан 
в епископски сан с титлата Траянополски. За кратко от септември 1936 до септември 
1937 г. епископ Антим е „епископ за инспекция и особени поръчения” при Св. синод и гла-
вен редактор на Църковен вестник и сп. Духовна култура. 
На 26 септември 1937 г., след 22-годишна пауза, наложена по различни причини, в Ловеч 
се провежда епархийски избор за нов Ловчански митрополит, а излъчените от избирате-
лите двама кандидати, достойни да заемат този пост, са Траянополски еп. Антим и Зне-
полски еп. Йосиф. Така на 14 ноември с.г. еп. Антим е канонически утвърден от Св. синод 
за нов Ловчански митрополит и приемник по катедра на блаженопочившия екзарх Йосиф I, 
който 30 години преди това лично го въвежда в клирическото служение. За съжаление 
митрополитството на Антим Ловчански е съвсем кратко – само година и три месеца, 
но все пак той оставя следи от архипастирската си дейност. Проф. протопрезвитер д-р 
Стефан Цанков го определя като човек с „просветен жив ум, крайно отзивчиво и добро 
сърце, голяма общителност с всички, извънредно подвижен темперамент, голямо родо-
любие ... искрена любов към духовната просвета и богословската мисъл и книжнината... 
Той е и плодовит публицист и написва и публикува много книги, между които: Опитите на 
Рим да подчини Българската църква при царете Бориса и Калояна, София, 1916; Истини-
те на православната вяра, София, 1918; Религиозни проблеми, София, 1922; Църквата „Св. 
Стефан” в Цариград, София, 1925; Християнството на Балканския полуостров, София, 
1929; Етиката на св. Василий, Станимака, 1927; Материали за историята на българския 
църковен въпрос, София, 1929; Св. Киприян като църковен учител, София, 1929; Християн-
ски ли са нравствените и философски идеи на Гьотевия Фауст, София, 1936. 
Кончината на дядо Антим е внезапна и неочаквана за всички. Дошъл в столицата късно 
вечерта на 3 март 1939 г., където трябвало да вземе участие като делегат в заседани-
ята на конгреса на Съюза за закрила на децата, владиката отседнал в къщата на своя 
брат в кв. „Надежда”, а на следващия ден, 4 март, „на обед, когато се забавлявал с де-
цата (племенниците си) и им четял приказки, неочаквано се почувствал по-зле и след ня-
колко минути издъхнал”. Опелото и погребението на митрополит Антим Ловчански били 
извършени на 7 март 1939 г. в неговия престолен град Ловеч от Великотърновския мит-
рополит Софроний, а тленните му останки са положени зад олтара на храм „Св. Троица”.

Борис Цацов
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Ловчански	митрополит	Антим	

РЕЛИГИОЗНИ	ИДЕИ	В	

ТВОРЧЕСТВОТО	НА	ИВАН	ВАЗОВ

За Иван Вазов проблемите на религията и християнските начала са най-възви-
шените стъпала на духовната култура и на личния и обществен духовен живот. 
На много места в своите творби, а особено в своята лирика, той изтъква с 
майсторска умелост силата на религията и християнския дълг, силата и значе-
нието на молитвата, с която и възпитава поколението:

Неволно отбих се във Божия храм –
кат пътник отпаднал под сенчица хладна,
свещена молитва възлизаше там
и лейше мир сладък в душата ми страдна.
 
Наведох смирено, покорно глава,
смущение тайно обзе ме неволно,
и някакви чудни и нови слова
из моето сърце извираха болно.
 
Аз молех се жежко към Бога велик
за помощ, утеха в живота ми тежки –
за мене, за братя, за всеки клетник,
за всичкия страждущи род человешки.
 
И молех на кръста разпетий Христа
да вдъхне мен свойта любов и търпенье...
И дълго йощ шъпнеха мойте уста,
и леко и светло ставаше на мене...

А на друго място той с неподражаемо вдъхновение се моли на Всевишния:

Тебе, Боже, аз се моля,
Теб изливам си сърцето,

Публикацията е откъс от брошурата на Ловчански митрополит Антим, 
Иван Вазов като патриот и обществен възпитател. Родолюбиви об-
ществено-възпитателни и религиозни идеи в неговото творчество, Ло-
веч, 1938, с. 21-41 г. 
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Тебе, по чиято воля
дишам, страдам под небето;
 
Тебе, кой живот ми даде
и в мен разума запали,
и душата ми създаде
за мечти и идеали;
 
Тебе, кой от свода тамо
сейш ми пътя със надежди,
за кого си спомням само
във великите премежди;
 
прати, Боже, крепка вяра
на душа ми безотрадна,
та на кръста си под твара
малодушно да не падна.
 
Дай Ти мощ на мойта слабост –
днес е час на изпитанье, –
дай ми Ти велика храброст
в туй великото страданье –
 
да не умрат мъжки сили
в боя тежки със неволи,
де се чупят толкоз криле,
гордости и яки воли;
 
да не клюмне мен челото
пред кумира на тълпата,
пред вида на тържеството
на силата, на лъжата.
 
Не оставяй стидно ази
да пропадна в бой със злото
и съмненье да ме сгази
в Тебе, в Правдата, в Доброто.

Нашата литература – както справедливо се изразява един наш литератор – не 
знае другиго освен Вазова, който да ни е изваял в по-пълен и по-изящен образ бъл-
гарската действителност. В цялото си творчество той разкрива съдържанието 
и развитието на нашия живот във всичките му перипетии и дивни подвизи.

Голяма мъка обаче ни обхваща, когато само си помислим, че българската инте-
лигенция още от първите години на свободния политически живот напуска пътя 
на всички по-възвишени стремежи и идеализъм и скоро забравя дивните епични 
подвизи на оная плеяда български ратници, които извоюваха нашата духовна и 
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политическа свобода, възкресиха светлото ни историческо минало, покрито с 
мрак от нашите врагове. Затова и поетът в своята „Епопея на забравените” – 
из чиито кости светна българската свобода, осъжда това общество, което 
като че ли е забравило паметта на тия свои велики народни труженици от не-
давнашното ни историческо минало и се е предало на лични страсти и амбиции. 
Той се измъчва, задето в нашия български живот идеята за доброто не се е оли-
цетворила в нашите общественици след Освобождението, така че те, подобно 
на по-раншните дейци, да служат за пример и назидание на новото поколение. С 
туй се обяснява и скръбта на Вазов, който се провиква:

Българийо, Българийо, прекрасна си страна,
но бедна си, Българийо, от горди имена.
По твоите златни брегове и голи върхове
ни спомени, ни знакове от славни векове.
Тук векове владала си, но няма диря, знак,
падала си, ставала си, но все покрита с мрак. 

Иван Вазов се е възпитал в оная епоха, когато българският народ поведе една 
неравна борба с гърци и турци, за да си извоюва място за живот на Балканския 
полуостров. Тая полувековна тежка борба бе подета от скромни народни и ду-
ховни ратници и водена от тях с постоянство и самоотвержение. Тягостите, 
горчилата и изпитанията на борбата бяха толкова големи и страшни, колкото 
високо и свето бе правото, за които тя се пое и води. Нищо не отчая ратниците, 
нищо не сломи техния дух, никакви решения не ги отклониха от пътя на правдата. 
Клеветени, гонени, преследвани, заточавани, лишени от средства, те вървяха по 
гласа на историята и правото с пълна вяра на душата си, че из затворите, ве-
ригите, заточенията и лишенията ще възсияе народната правда. И те изнесоха 
на плещите си народната борба, извоюваха и създадоха ни собствена Църква и 
училище, тия единствени фактори, които правят народите мощни и велики.

По този случай младият тогава поет Иван Вазов е написал следната ода, в 
която възпява възкачването на първия български народен екзарх на екзархийския 
трон в Цариград:

Пей, о, музо обичлива,
сладко в тоз тържествен ден,
в който правдата надвива
и Фенер е победен.

С радост българинът гледа
после дълголетен мрак
на свещений трон да седа
пастир еднороден, драг!
Сребробистрата речица, що с извивки лъкатушни
из зелената морава бързо, весела се лей,
пляска галено вълни си и си дума, и си шушни:
България ще живей!
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Птиченцето, що си фърка из въздухът ароматний,
тая драга вест разнося, чурулика и си пей;
и отдето заминува, то казува с глас приятний:
България ще живей!
 
Всяко сърце благородно тупа с радост, като чува,
че народ със славна битност веч оковите пилей,
що го в жален мрак държали; и при тая вест казува:
България ще живей!
 
А преминала България след страданья, дни злочести,
вижда черква си свободна и съдбата си, че грей,
и в надежди нови, светли тържествува с цвят и с песни,
че навеки ще живей!
 
Пей, о, музо обичлива,
сладко в тоз тържествен ден,
в който правдата надвива
и Фенер е победен.
С радост българинът гледа
после дълговременен мрак
на свещений трон да седа
пастир еднороден, драг!

Иван Вазов е от ония наши дейци до Освобождението, които в новоучредената 
Българска екзархия и нейното просветно дело вижда спасението на българина. 
Затова и те работиха достойно в туй направление – преди всичко да се просве-
ти българският народ, заедно с което да се подготви и неговата политическа 
свобода. Неговото творчество през това време е пълно с възторг и патриоти-
чески пориви, неговата лирична поезия – най-доброто средство за възпитание на 
всички народни слоеве. С една чудна пластика поетът е съумял да възпроизведе 
всички наши църковни и политически борби от туй наше минало, което състав-
лява една бляскава страница от нашата история до Освобождението ни.

И след това обаче Иван Вазов продължава да върви в пътя на народното твор-
чество, в което възпява добродетелите и патриотизма на българина. С което 
се явява най-добрият учител и възпитател на редица поколения. Същевременно 
той изразява и своето негодувание, загдето освободената част от народа ни 
очисти сметките си с миналото, ритна го и го забрави; забрави, че целокуп-
ността на идеала се накърни, залиса се с новия живот и се изгуби в неговите 
дреболии. Идеалът за народна свобода се замени от алчни апетити за печалби, 
богатства, положения и доволство. Няма вече чувства високи, народът върви 
към поквара, не се говори за доброто; кипи само борба за низки страсти, има 
шум, няма живот.

Вазов е изненадан и обзет от ужас от тази забрава, от тая пагубна захласна-
тост на освободения народ. Затова и поетът негодува:
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Пустота в обществото, в главите,
редом царствува сън или мраз,
пустота във словата, в душите,
пустота пълни всичко у нас,
 
Чувства светли мъртвешки заспали,
на доброто не чуй се гласът,
нов кумир замени идеали
и разчетът владей, не духът!...

Иван Вазов, насочвайки поколението към взаимност и дълг, като истински на-
роден поет и страж, който е израснал всред вълните на народната стихия, се 
измъчва от неотстраним вътрешен страх пред стръмнината, към която се спу-
ска българският народ. Млад народ сме, а бързо се разпадаме. Под свободно небе 
растем, а не цъфтим и вехнем. Епични в миналото, но дребни в настоящето. Все 
в пропаст ли? Затова и поетът някога се бе провикнал:

Линее нашто поколенье
навред застой, убийствен мраз;
ни топъл луч, ни вдъхновенье
не пада върху нас.

И прибавя като съпоставка:

Тъй ли мислят днес и тие,
що в окови остаха?
Тъй ли смятаха оние,
що кръвта за нас ляха?

На нашата интелигенция в днешно време предстои голяма работа. Тя трябва да 
се вслуша в пулса на народа, за да разбере, че ние отиваме зле, много зле, и ако 
продължаваме да вървим по поя път, това няма да ни заведе на добър край. Към 
провала и обща гибел ни води тоя път, защото ние виждаме една алчност за 
пари, жажда за бързо забогатяване и корупция, една вихрена страст за земни на-
слади, която друса и разнищва голяма част от нашето интелигентно общество. 
А още по-лошото е, че тая зараза, особено след войните, проникна и сред ши-
роката земеделска маса и разните други търговски и еснафски съсловия. Обаче 
това е едно временно и преходно зло. То ще мине като ураган, стига само да се 
използват добрите и идеални сили на народа, който в грамадното си болшинство 
притежава отлични качества и редки добродетели.

Нашият народ винаги се е борил за правото. На негова страна винаги е било вся-
кога и право, и справедливост, и цивилизация, и съвест. Цивилизацията има – както 
се изразява един социолог – за факел свободата, за страж – справедливостта, за 
критерий – хуманността, за щит – толерантността. Тя е за най-широка свобода и 
просвета. Тя не закрива училища, не подсебва църкви, не поробва, не потиска, не на-
силя съвестите, не гони езика, книжнината, преданията и културните институти.
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Решенията обаче, последствията, които изпитахме от Ньойския договор въп-
реки протестите на България, са отрицание на всяка култура и цивилизация…

Народният ни поет е покрусен от това нечувано беззаконие. Неговата душа 
е силно затрогната от народните нещастия, както и ония, които бе изпитал 
народът ни през нещастното въстание в 1876 г. Вазов се възмущава от сторе-
ната неправда и равнодушието тогава и днес на християнска Европа. Затова и 
издава стонове на отчаяние и съмнение. Още тогава той пише:

Да, взех да мисля вече, че принципи човешки
не са освен досадни измислици глупешки,
че правда, братство, обич – едни са басни тук,
че думата свобода е само празен звук,
че милостта е глупост, че Господ е металът,
кому се всички кланят, боят и свещи палят,
че злото се не махва чрез никакъв способ,
че силний все тиран е и слабий все е роб;
че таз цивилизация, че това християнство
не са освен измама, лъжа и шарлатанство;
насилството е правда и мерзостта е слава,
че нищо си нагона под свода не менява:
змията все е люта и Каин – все кръвник –
и человекът все е човек до този миг!

Затова с право Вазов пак протестира пред света за тая неправда и коварство 
на ония, които се подиграха с християнските принципи на правда и справедли-
вост:

Празнува пак неправда и коварство,
венец от лаври носи пак лъжата!
Ликува злото: Божието царство
не иде – то е още в небесата!
 
И гледам пак море от мъки люти,
и плач, и стон из родните предели,
гнезда напуснати, тегла нечути
на братя, слънчице едвам видели!

А в друго стихотворение Иван Вазов се провиква:

Къде си, Бог на любовта, живота, 
на истината извор вечен, свят? 
И чух аз вик: „Търси го на Голгота: 
Той пак е там разпят!”

Това обаче не трябва да ни отчайва, защото правдата е вечна и рано или късно 
ще възтържествува, или както казва поетът:
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Душо, не унивай, ободри са,
изпълни се с вяра и надежда,
наште мъки страшни, но свети са:
през мъглите слънце пак проглежда.

От нашия труд и умение, от нашата опитност и творчество зависи бъдното 
щастие или нещастие, падане или издигане на народа ни и на държавата.

С право и Иван Вазов е намирал всякога между другото и в трудолюбието на 
народа ни искри за пламенно вдъхновение, като особено е обезсмъртил българ-
ското трудолюбие, храброст, самоотвержение.

И наистина българският народ се състои от хора на работата, било в мирно 
или военно време.

Като мирен гражданин, българинът работи постоянно, работи с радост и песен, 
изразени и описани с неподражаемо художество в творенията на Вазова. Като пче-
ла нашият българин работи на нивата, в работилницата, в науката и казармата.

Наведен над ралото, той оре и бразди земята. Крачещ по прокараните бразди, 
той сее или сади. Трудолюбието е негова добродетел и негово богатство. С 
ралото и труда той се пази и самосъхранява.

Всичко в българската земя е създадено от ръцете и с труда на работливия българин. 
Къщи, села, градове, училища, храмове, паметници, държава – всичко е дело на усърд-
ния труд на българина работник. Той е за правото, свободата, равенството и брат-
ството. Затова и поетът след нещастията, които ни сполетяха, съветва всички ни:

Да работим! Да работим смело: 
с мишци, с нерви, с ръце и със ум; 
нек се чуй у нази живо дело, 
веселий на работата шум.
Да работим! Нека дигнем знаме 
с тая дума и вървим напред... 
Труд! Спасьението от робството там е, 
идеал е той на новий свет.
Да работим! Няма тук оръжье 
по-велико, силно от труда, 
само то е вярно и не лъже, 
свят ломи, победно и всегда.
Да работим дружно и съгласно... 
Час изгубен е изгубен век. 
На живота във морето бясно 
труд е наший Ноевий ковчег.

Всякога са били непобедими и силни само онези народи, които трезво и непоко-
лебимо са вярвали в Бога, в дълга и любовта към ближните…
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С тая вяра и правда ние ще победим. Остава само да се въоръжим с тях и да 
чакаме, или както Иван Вазов се провиква:

Вярвам. Вярвам в нещо в небесата,
вярвам в истината и в доброто,
черен е триумфа на лъжата,
низка е победата на злото.
 
Вярвам. Вярвам, родино, и в тебе:
не е този – друг е твоят жребий,
дни по-други готви ти съдбата,
вярвам в нещо в небесата.
 
Разум висши или висша воля
то е – но то види, милва, блъска,
рано-късно своя лик оголя
и зари ил мълнии страшни пръска.
 
Каина на съд ужасен вика,
Юда – на върбата го увисва
и троши ръката, що подписва
смъртен приговор над мъченика.
 
Има Бог правдив. Той дига, сваля.
Бди над слабий, силния струпаля…
И ти, Майко, героиньо мила,
вярвай в себе – вярата е сила!
 
Подигни главата! Не унивай,
твоята звезда високо свети,
тя ще свети и през вековете,
знамето в душата си не свивай!
 
Имаш в що да вярваш: в твойта младост,
в твойто здраве – на живота радост,
в твойте мишци, труд, полети смели,
в силите духовни, в теб назрели;
 
имаш нещо по-велико: Твойто
право! Правото, мощ несломима,
херувима с огнен меч, чрез който
в бой и с ада си непобедима!

Наистина тук вече Вазов се явява един неподражаем вдъхновен певец, който е 
изразил всичката своя жизнена енергия и творчество за своя многострадален 
народ, който утешава и крепи със силна вяра в Бога за светла нова бъднина. 
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Бисера Пенчева е преподавател в катедрата „Изкуство и история на 
изкуствата” в Станфордския университет. Нейните изследвания върху 
средновековното изкуство включват изучаване на култа към Богороди-
ца във Византия, изследване на архитектурата, акустиката и ритуала в 
църквата „Света София” в Константинопол. Автор е на книгите Икони 
и власт: Богородица във Византия (2006), Чувствената икона. Простран-
ство, ритуал и сетива във Византия (2010) и Света София: звук, прос-
транство и дух във Византия (2017) и e редактор на сборника Звукова ар-
хитектура: музика, акустика и ритуал във Византия (2018).

ДИМ,	ДЪХ	И	ДУХ	В	„СВЕТА	

СОФИЯ”	

С Бисера Пенчева разговаря Данислава Делчева

„Соломоне, аз те надминах!”, казва император Юстиниан I при построяването на 
църквата „Света София” в Константинопол в края на 527 г. И до днес „Света 
София” продължава да бъде едно от изключителните архитектурни постиже-
ния, които привличат туристи, вярващи и изследователи. Вероятно най-яркото 
изследване през последните години на църковното пространство и неговия звук 
прави Бисера Пенчева в своята книга Света София: звук, пространство и дух 
във Византия (2017, Penn State University Press). Книгата печели награда за ис-
торически изследвания от Американската академия за религия и се радва на 
признание както от страна на академичната общност (заради смелите подхо-
ди), така и на по-широката публика (заради концертните изпълнения на Capella 
Romana, които пресъздават средновековни кондаци с аурализацията от „Све-
та София”). Книгата разглежда структурата на литургията, както и връзката 
между перформативността на сакралното пространство и ролята, която имат 
акустиката и мелодиите на песнопенията за изграждането на специфичното 
метафизично усещане между земното и небесното.

Как се породи изследователският ви интерес към „Света София”?

Всичко започна от църквата. В края на 2007 и началото на 2008 г., когато пи-
шех книгата Чувствената икона. Пространство, ритуал и сетива във Византия 
(2010), по случайност открих статия на датски изследователи за акустиката 
на „Света София”. Поначало това пространство беше важно за мен, защото бях 
открила и текстове, които говорят за пеене, за дим – как християнският ритуал 
променя дима. В кондака, който се изпълнява в „Света София”, се пеят точно 
тези думи – от дима в паганистичната култура към човешкия дъх в пеенето. 
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Силно впечатление ми направи твърдението на датските изследователи, че 
в църквата има много дълго ехо от 12 секунди. Когато започнах да пиша за 
пространството на „Света София” през 2008 г., ме привлече изучаването на 
светците стълпници, които стоят върху колони 10–15 години, понякога и по-
вече. Техният култ е свързан с мириса и дима около колоната. При тяхната 
кончина мощите им обикновено се поставят в колоните, които са в основата 
на архитектурата. Събиращите се в това пространство хора продължават да 
изпълняват тези елементи от ритуала – да горят тамян. Той дава усещането 
за метафизично присъствие, което унищожава материята, така че това е една 
много поетична идея. Има връзка между думите – както в гръцкия – pneuma, кое-
то е дъх и Светият Дух, така и в българския език, където има поне фонетично 
свързани групи, които не са от един и същи корен, но звуковата им прилика е 
важна. Ние в българския имаме: дим, дъх, дух – думи, които са свързани. 

Какъв беше пътят от поетичната идея за трансценденталното до изследо-
вателските ви подходи към църквата и в частност – акустиката ? 

Първите балони, които спукахме в това 
пространство, бяха много важни, за да 
положим основата на нашето изследва-
не. В началото имаше доста отпор и 
скептицизъм към вида на нашето из-
следване, защото да се пукат балони 
и от тях да се получава акустична ин-
формация – това не беше традиционен 
подход в тази сфера. Има други, много 
по-скъпи средства, с които се правят 
изследванията. Трябваше ни време, за 
да можем постепенно да легитимираме 
този подход. Когато го направихме, из-
веднъж всички казаха, че правят същия 
вид изследване. Искам да кажа, че едно от многото неща, които научих с този 
проект, е, че човек трябва да има силна мотивация и борбеност, за да продължи в 
дадена научна област. Виждах, когато започнах да работя още от 2008 г., че хората 
приеха ентусиазирано нашия подход, който свързва точните с хуманитарните науки. 
А моята специалност „Византийски изследвания” не беше много подкрепяна. Имах 
колежка, която се занимава с архитектура и музика – Марго Фаслер, тя беше профе-
сор в „Йейл”, а сега е в „Нотр Дам”. Тя ми каза нещо много важно: „Не се опитвай 
да убедиш хората в твоя подход. Важното е да обясниш добре какъв е той”. И това 
промени начина, по който пишех. Казвам го, защото първите ми две книги, особено 
първата, бяха приети с отворени обятия. Точно бях получила покана за „Станфорд” 
през 2010 г. Така че за мен беше много особено изведнъж византийските врати да 
се затворят. Но това е за добро, защото и чрез този проект не само моят подход 
се промени, а постепенно се промениха и византийските изследвания. 

Как ви обогати различната гледна точка на вашите колеги музиколози или 
други учени и какво приехте от тяхната перспектива?

Снимка: Ерик Демерс
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Основното, което забелязах, работей-
ки вече едно десетилетие върху този 
проект: много е важно какви въпроси 
задава човек, защото въпросите оп-
ределят до голяма степен отговора, 
който ще получи. И второто важно 
нещо е преводът. Когато се работи в 
различни области, този, който превеж-
да материала от една област в друга, 
е основната фигура. Валтер Бенямин 
има един цитат за превода: There is a 
translucency. С други думи, има енергия 
в един текст. Тази енергия може да 
се преведе и това е основната цел 

на един превод, а не буквалното предаване на значението на думите и струк-
турата на изречението. Аз бях идеалният преводач, защото в повечето случаи 
моят подход към този материал е да потърся значението на информацията, 
която идва от акустиката и музиката, за начина, по който ние възприемаме 
тази сграда. Когато човек подхожда директно към темата, той обикновено 
вижда елементи, които иначе не би видял, ако се занимава с тази област много 
години. Отдавна се знае, че в музиката на катедралната литургия има вмъкване 
на многоглас и мелизми1. По този начин значението на думите се разтича и раз-
гъва като ластик и то е от второстепенно значение в сравнение с усещането 
за тези думи и звука, който те създават. Това беше едно от първите неща, 
които забелязах и които не бяха в центъра на дискусиите в музиката. Получа-
ва се комбинация от фактори, които правят много по-интензивна основата на 
този ритуал. Акустиката вече създава усет към звука на думите, защото 12 
секунди реверберация2 те обгражда със звук, акустиката в това пространство 
е сферична. Отгоре на това песнопението удължава процеса на разтичане на 
думите и на размиването на информацията, което показва, че има естетически 
интерес към този подход. На трето място са текстовете, които обясняват 
духовното значение на литургията. Св. Максим Изповедник казва в един от свои-
те трактати, че има два вида знание за божественото – единият се базира на 
рационалното мислене и език, за съжаление това остава в сферата на всеки-
дневието, и другото познание е естетическото, възприето през петте сетива. 
Той казва, че това познание е много по-възвишено и е най-директният подход 
към божественото. Френските изкуствоведи са много скептични към думата 
experience (преживяване). Те смятат, че американският подход към историята 
на изкуството няма достатъчно исторически корени. Интересно, че точно тази 
школа, която е базирана на социалните науки, има по-скептичен подход, защото 
основните автори на феноменологията са всъщност французи. Това е по-скоро 
борба между различни направления в науката. Разбирането на св. Максим Изпо-
ведник беше от голямо значение, за да покажа как работя, а не да се опитвам 
да ги убедя, че това е достоен и правилен подход. 

1  Мелизъм е вид мелодично украшение на даден тон в музикалното произведение. Б.р.
2  Реверберация – продължително отражение на звукови вълни (звуково отражение) в затворено помещение 
или естествено ограничено пространство. Б.р.

Снимка: Герхард Хубер
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Повече си приличат или повече се различават православното византийско и 
католическото разбиране за възприятието на божественото?

Откривам в западния контекст съща-
та интимност в начина, по който чо-
век се среща с метафизичното. Такъв 
пример е пътят към Сантяго де Ком-
постела с прилежащите му реликви в 
различни църкви, с песнопението, кое-
то е специфично за това простран-
ство, включително поезията, която се 
танцува там... През XIX и XX век се е 
формирал националистичният подход 
към Средновековието и се е наложило 
огромното разделение между Визан-
тия и Запада. Моята цел е да покажа, 
че когато един византинист подходи 
към латинския материал, той може в него да открие същите концепции и да 
покаже, че съществува едно споделено усещане за божественото. Някои от важ-
ните думи в гръцкото духовно усещане са χορός (horos) – движение в кръг срещу 
линеарното време, което е свързано с танц и пеене. Думата хор и хоро на бъл-
гарски са свързани. Това е антична концепция, която Византия приема в центъра 
на своята псевдо-Дионисиева духовност. Същата концепция съществува и на 
Запад. Втората важна идея е за завръщането – ἐπιστροφή (еpistrophe), което на 
Запад е reddo или νόστος (nostos). Участието в литургията дава възможност на 
човечеството да се върне в този централен кръгов танц, който го хармонизи-
ра и го връща обратно към божественото. Затова участието в литургията е 
толкова важно – без него човешкият живот се откъсва все повече и повече от 
духовното. Връщането към този кръг, който е вечност, връщането към тази 
дейност, която продължава да се развива в един кръг, е връщане към душевната 
хармония и хармонията с божественото, което в идеалния вариант в едно сред-
новековно общество е мечтано и сравнявано с движението на звездите и на не-
бесния свят. Всяка от тези фиксирани звезди се движи около една ос и тази ос 
се движи около божественото. Тяхното движение създава непрестанна музика. 
Човешката литургия е осъществяване във времето на част от тази музика. В 
средновековното възприятие на света звукът на звездите е недоловим от чо-
вешкия слух и само човешкото действие в едно литургично пространство може 
да увеличи децибелите на този звук, за да го чуе човечеството. Тези идеи се 
срещат и на Изток, и на Запад. От години се опитвам да ентусиазирам западни 
колеги да направим конференции, посветени на връзката между Изтока и Запада, 
и в повечето случаи получавах отговор: „Бисера, вие имате късмет, че работите 
с гръцките текстове, защото ние нямаме тази информация”. Реших, че може би 
трябва да престана да чакам някои от моите колеги да започнат да работят по 
този материал, започнах аз и виждам връзката – там е. В последно време много 
сериозно се занимавам с пътя към Сантяго де Компостела и музиката, която 
е писана за различни манастири по този път. Виждам, че нейната структура 
е кръгова, а отделно има моменти, в които тези осем модула на музиката се 

Снимка: Герхард Хубер
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качват като стълба, така че по време на нощната литургия се създава усещане 
за изкачване към небесното, като едновременно с това цялата композиция е 
кръгова. Тоест имаме същата структура, каквато е и във Византия. 

Какво е загубила днешната литургия в сравнение със средновековната?

По-скоро бих отговорила какво бих искала да срещна в едно духовно простран-
ство. Хор като Capella Romana, чиито хористи са много надарени и имат голям 
опит, показва друг вид музикални структури на композиция, които не са част 
от съвременната православна традиция. Ако днес повече заимстваме от ка-
тедралната литургия в Константинопол – това ще е друг вид мелодия, която 
може да се върне в днешното общество и би допринесла за ново естетическо 
възприятие. Това е първото – да се върнем към част от тези средновековни 
композиции, които са направени с цел много хора да се привлекат към ритуала. 
Другото важно е да използваме акустиката такава, каквато е, вместо да се 
използват микрофони и монитори, както е в католическата литургия в големите 
църкви в Ню Йорк. Защо трябва да виждаш устата на свещеника на огромен 
телевизионен екран? Цялото духовно пространство е заето от тези екрани. 
Медията има роля, но в този случай не е необходимо, защото самите църкви са 
изградени за човешкия глас, те са инструментът му и трябва да се използват 
такива, каквито са. 

На трето място, да забравим седенето в църква. Литургията е за прави хора. 
Умората има много важно значение в начина, по който се възприема и как човек 
да се прехвърли от всекидневието към духовното пространство. 

Последният важен елемент е да се даде възможност на хората да пеят и да 
няма страх от какофония. Късната антична литургия е свързана с пригласяне на 
верните в пеенето на псалмите. Те не пеят основния текст, те пеят припева. 
Не са задължени да се включат в пеенето на всеки ред, много от хората сигур-
но и не го правят, но независимо че няма импулс за това, усещането на човека 
като zoon politicon го подтиква да се включи. Когато се включиш в нещо, това 
ти доставя удоволствие, защото останалите около теб също го правят. С други 
думи – няма публика. Ние обичаме нещата, които ни превръщат в участници, а 
обикновено скучаем там, където сме само публика. 

Каква е разликата между това, което човешкият глас произвежда, и това, 
което ухото възприема в църквата?

Основното усещане за звука в „Света София” е обграждащата акустика, в която 
човек се чувства като малка частица в огромното пространство. Звукът не е 
интимен, но е навсякъде около теб. Вторият аспект е, че е флуиден – звук, който 
продължава да звучи много дълго време в зависимост от честотата си. Ниските 
честоти звучат много дълго. Диапазонът на пеещия човешки глас е около 11 секун-
ди, когато сградата е напълно празна, и това е основният периметър, с който ние 
сме работили. Сградата може да побере около 16 000 души. Това означава, че тази 
акустична „течност” ще се намали с броя на хората в това пространство, за-
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щото техните тела и дрехи ще поемат част от енергията. Пеенето е действие, 
с което всеки е способен да допринесе, и допринасяйки, той одухотворява нещо, 
което се смята, че няма дух – синергия и съучастие между човешкото действие 
и пространството на сградата. Едновременно с това не само архитектурната 
черупка се активира, но и хората – всяко тяло поема тази акустична енергия. Не 
само чувам звука с ушите си, а и повърхността на кожата ми поема част от тази 
енергия. Има интеракция между индивидуалното действие и груповото възприятие 
на това действие. Как това е свързано с акустиката? Флуидният звук е много 
важен. В „Света София” има амплификация на визуалното и акустичното, защото 
цялата повърхност на пространството, която е свързана с човешко присъствие 
(първият и вторият етаж с галериите), е покрита с мрамор. Начинът, по който са 
отрязани мраморните блокове и са свързани един с друг, създава този непрекъс-
нат модел на вода, която се движи. Това е и Христос, който казва: Аз Съм живата 
вода. Не е едно ледено море, което хората си представят, а е водата, която се 
движи, блещука и в която има живот. Този живот е материалността – водата е 
медията, която предава присъствието на Духа. Течащата вода е заложена визуал-
но в това пространство, а приеманият звук само допринася, за да се увеличи ин-
тензивността на сетивното възприятие. Така че това пространство е довело до 
съвършенство използването на детайлите и как те функционират. Няма монумен-
тални образи в него. Всичко е с цел да се ограничи безкрайността. Светлината, 
която се разпространява в това пространство, дематериализира реалността. 
Колоните от светлина, които се съз-
дават от начина, по който светлин-
ните лъчи влизат през прозорците на 
„Света София”, имат по-голямо сетив-
но присъствие, отколкото истинските 
колони в това пространство. По същия 
начин звученето на човешкото песно-
пение, което се превръща в основен 
акустичен елемент, напълно откъсва 
съзнанието от значението на думите. 
Елементите на немате риалност ста-
ват много по-се тивноинтензивни, от-
колкото структурите на рационалното 
мислене.

Куполът има огромно значение за това пространство – естетично, визуално и 
акустично. В последно време моите изследвания за „Света София” се концен-
трират върху начина, по който куполът създава усещането за златен дъжд, кой-
то вали към хората, събрани на основното театрално пространство в „Света 
София”. При базиликата високите тонове се издигат нагоре и се поемат от 
дървото на тавана, така че само малка част от тях отразяват енергията и съ-
ответно няма толкова осезаемо възприятие за божественото, което се връща, 
както в православния храм. „Света София” създава възможност акустично човек 
да усети божественото, което се връща като charis, като дар за човечеството. 
По-рано говорихме за horos, кръговото движение. Идеята за horos е свързана с 
charis, с дар – когато дадеш, този дар бъде приет и ти се отвърне с дар. Чове-

Снимка: Герхард Хубер
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чеството дава жертва, в случая е жертва на дух чрез пеенето, което е също 
така и жертва на дъх. Пеенето е енергия, идва от вътрешността на човешкото 
тяло и се предава в пространството. Връщането на част от тая енергия като 
ехо, което е безтелесният божествен глас, връщащ се на човечеството, е енер-
гията, която телата поемат. Идеята за charis, за даване, приемане и отвръ-
щане се реализира в начина, по който ритуалът протича в това пространство. 

Как се различава звукът в „Света София”, когато е църква, джамия и музей?

Правителството на Ердоган иска да 
превърне това пространство в джамия. 
Този опит е естетически неадекватен, 
защото те използват западната част 
на втория етаж на галерията за четене 
на Корана чрез микрофони. Те не използ-
ват акустиката на пространството 
такава, каквато е и каквито възмож-
ности дава. Четенето на Корана също е 
духовно преживяване, всеки стих на ко-
рана е един дъх. В днешно време хората, 
които не принадлежат на тази религия, 
нямат усещане как четенето се създа-

ва като невероятен ритмичен процес на дишане. Бих казала, че църквата е една от 
най-резонантните. Когато е била превърната в джамия, подът постепенно е покрит 
с килими. В момента, в който става музей през 1935 г., килимите се махат, само 
някои ранни фотографии от 1937 г. ги показват. Килимите намаляват акустичната 
интензивност на пространството, защото поемат част от енергията. Ритуали-
те в християнството и исляма носят различни усещания. Едно тяло, което стои 
изправено, има по-висока гледна точка, отколкото едно тяло, което е на колене на 
земята. Тази църква, превърната в джамия, ще пресъздаде още повече усещането за 
нищожността на отделния индивид в това пространство, защото си още по-ниско 
и си на колене. Има елементи, които продължават да бъдат и винаги ще бъдат ес-
тетически трудни, защото църквата е ориентирана по посока към изгряващото 
слънце по време на зимното слънцестоене и светлината, която влиза от изток, е 
много важна за ориентирането на човешкото тяло. При положение че една джамия 
трябва да е ориентирана към Мека, част от абсидата и начинът, по който михра-
бът и минбарът са сложени, променят основната ос на архитектурата и създават 
усещането, че си извън центъра на сградата. Според мен равновесието е нарушено 
и балансът, който Синан Сюлеймани3 иска да постигне, е невъзможен. Той създава 
джамия, която е ориентирана от момента на построяването си към Мека. „Света 
София” има архитектура за християнски ритуал и е организирана с амплификация 
на Коледа, с раждането на Христос и със зимното слънцестоене. Целта е ритуалът 
за Рождество Христово да бъде вдъхновен. През зимата около 23–25 декември има 
съвършено съчетание между изгряващото слънце и основната хоризонтална ос в 
тази сграда. 

3  Синан е повлиян от „Света София” за построяването на джамията Сюлеймание.
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По отношение на музея – ние нямахме възможност да влезем като посетители 
по изгрев, а в много случаи не можем да усетим и залеза. Ако сме там през ля-
тото, вратите се затварят в ранния следобед и няма възможност залезът да 
бъде преживян. Знаем, че „Света София” се е използвала до XI век за orthros и 
esperinos (утреня и вечерня). И то не всеки ден, а веднъж в седмицата. Чак през 
XI век императорите Константин IX Мономах и жена му Зоя даряват достатъчно 
средства, за да може да има всекидневна литургия в това пространство. Ли-
тургията на „Света София” е свързана с три църкви – „Света София”, „Света 
Ирина” и „Христос Спасител”. Сградите им са близо една до друга. Тоест имало 
е още две сгради, в които същият екип служи. Второ, служителите в „Света 
София” са били петстотин души, от които сто души са тези, които отварят 
вратите, сто и шестдесет са певци, от които половината пеят две седмици, 
двадесет и пет елитни певци, отново разделени на две групи, също имат служба 
по две седмици. Целият персонал е на императорска издръжка. Тази литургия е 
литургията на империята. Когато империята е унищожена от Четвъртия кръс-
тоносен поход, същият екип вече никога не се възстановява. Това е пример за 
ритуал, който е и идеологически и който използва вътрешността на три прос-
транства и целия град. Има елементи, които се пеят по улиците чрез процесии, 
и елементи, които се пеят в самата църква. За големите празници знаем със 
сигурност, че имат често процесии, които са от „Света София”, улиците се 
пълнят с колони тълпи до форума на Константин. Хората непрекъснато имат 
възможност да усещат небесния свод със звездите до форума на Константин 
и после да се върнат отново до „Света София”, където я има тази артистич-
на трансформация на небесния свод в купол. Всичко е свързано с наличието на 
вътрешно и външно, на природно и човешко… 

Християнската литургия, архитектурата и предметите в храма са свързани с 
една темпоралност, в която участниците синкретично създават икона на Бог. 
Пеенето е изблик на дъх и дух в пространството и телата поемат част от 
тази енергия. 

Повече за проекта на Бисера Пенчева – на hagiasophia.stanford.edu
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Епископ Доминик Майеринг е роден през 1970 г. в малко градче 
край Кьолн. Завършил е изкуствознание във Фрайбург и богосло-
вие в Бон. Като католически свещеник отговаря за пастирска-
та работа с младежта и семействата в кьолнския диоцез. През 
2006 г. защитава докторска дисертация върху творчеството 
на Кристо и Жан-Клод. Преподава литургика във Висшето музи-
кално училище и омилетика в семинарията в Кьолн. От 2015 г. е 
назначен за заместник викарий на Кьолнския архиепископ. 

еп.	Доминик	Майеринг

КРИСТО,	ЖАН-КЛОД	И	ПОКРОВЪТ	

НА	РАЙХСТАГА

Един богословски поглед

След обединението на Германия възникна въпросът какво ще стане със столица-
та. През 1991 г. бе гласувано преместването на правителството и на парламен-
та от Бон в Берлин. И тъкмо преди окончателното преместване на Бундестага 
Кристо и Жан-Клод проведоха перформативна акция, след която Райхстагът 
вече не беше същият. 
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Инсталацията даде началния импулс за заниманието ми с Кристо. Бях още сту-
дент в Бон, когато с няколко колеги си направихме една бърза автомобилна ек-
скурзия до Берлин, където разгледахме всичко. На другия ден по обяд се върнахме, 
защото имахме занятия в университета. Следвах католическо богословие в Бон 
и още тогава се интересувах от богословската перспектива към изкуството. 

Осъзнах, че инсталацията в Берлин наподобява един онези актове на покриване, 
каквито практикуваме и в ритуалите на църквата. В книгата ми Покров и Откро-
вение разсъждавах върху акта на Кристо. Каква беше целта му? Някои го наричат 
майстор на опаковането. Ала това е напълно погрешно, защото използването на 
покров е нещо различно. В Католическата църква използваме понятието „откро-
вение”, което инсценираме символично чрез покриване или снемане на покрова. 
Целта е да се разкрие, какво има под този покров. При нас това е не-видимостта.

Сходна е и стратегията на Кристо. Всички обекти, които той е покривал, имат 
някаква своя история. Целта му е да фокусира вниманието на зрителя върху 
тези истории. Веднъж, когато му бях на гости в Ню Йорк, го попитах, дали е 
християнин. Той ми отговори: „Не бих могъл да правя тези работи без християн-
ската иконография и без историята на християнството”. Направих си заключе-
нието, че за него главната тема е: как изкуството превръща невидимото във 
видимо. Покровът върху Райхстага бе инсцениран по подобие на литургията, а 
медиите използваха в статиите си християнски понятия.

Хората идваха до Берлин като на поклонение. Реакции-
те им се определяха от християнския контекст. В един 
вестник се появи заглавие „Кристо се яви, за да ни поми-
ри”. Това беше важна акция, защото Райхстагът стоеше 
до стената, в зоната на смъртта, и в този миг той 
празнуваше чрез Кристо своето възкресение. От покрова 
хората можеха да си вземат малки късчета плат като от 
мощи на светец.

Друг вестник характеризира акцията като „transsubstantiatio”. Това е централ-
ното събитие в Евхаристията, когато хлябът и виното се пресъществяват в 
тяло и кръв Христови. 

Беше ясно: преди Райхстагът бе негативно обременен, от времето на нацизма 
насам. Самото понятие бе станало неизползваемо. След покрова Райхстагът 
се превърна в нова сграда, натоварена в съзнанието на хората с положителни 
ценности, модерност, свобода, изкуство.

Сред зрителите имаше всякакви колекционери и почитатели. Те много добре раз-
бираха какво искаше Кристо: да смущава, да дразни и провокира, но същевремен-
но и да създава красота. Неговите творби са по правило съвсем краткотрайни. 
Акцията в Берлин продължи само две седмици. Въпреки това неговото изкуство 
ще остане вечно.
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Кристо винаги се ангажираше в името на едно творчество, което е не само 
сетивно и видимо, а зад което се крие някакъв обект, който вълнува и провоки-
ра, в името на едно демократично и художествено-автономно изкуство. През 
1980 г. по случай юбилея на събора в Кьолн бе проведен конкурс „Моята Кьолнска 
катедрала”. Между участниците беше и Кристо. Той представи колаж, на който 
катедралата бе забулена в покров от плат. Разбира се, никога не е ставало 
дума, че колажът ще се реализира. Но той показа, че да, катедралата е покров. 
Ала покров на какво? Разбира се, че на ковчежето на св. Трима влъхви.  

А ковчежето на какво е покров? На 
мощите на светите влъхви. А те 
на какво са покров? Разбира се, че 
на срещата с Бога. Човек се про-
вира едвам през покровите, за да 
се докосне до най-същественото. 
Кристо умее да насочи тъкмо на-
там вниманието. Той бе осъзнал, че 
Кьолнската катедрала е покров на 
Бога. В крайна сметка нека се за-
питаме: що е изкуство? Що е вяра, 
що е църковен живот? Опрем ли до 
съществените за човека въпроси: 

„Откъде идвам, накъде съм тръгнал, как искам да живея и с кого?” се озоваваме на 
едно обществено значимо ниво, преплетено с религиозни въпроси. Невъзможно е те 
да получат отговор без Бога. 

Превод от немски: Асен Краевски
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Калин	Михайлов

„А сега остават тия три...” – казва ни Апостолът (1 Кор. 13:13). До първите две 
от тях – вярата и надеждата, видени в перспективата на събитията, които 
преживяваме напоследък – се докоснах в предишни мои текстове от Християн-
ство и култура (бр. 149, с. 107-108 и бр. 151, с. 27-29). Но дойде ред на любовта 
и написаното неочаквано прие нетипична за есеистичната ми поредица форма.

ЛЮБОВ

(разказ)

Писателят Х. се загледа в публицистично телевизионно предаване, в което се 
вихреше някогашен негов съученик от прогимназията. Тезите му бяха добре по-
строени, аргументираше се бързо, като прибягваше до неочаквани паралели. Про-
явяваше остроумие, находчивост и една способност да не завършва нахвърляни-
те с няколко щриха едри геополитически картини, оставяйки у зрителя усещане 
за футуристична проницателност. А по отношение на българските ширини „зад” 
думите му израстваше невидимо, ала съвсем осезателно нерадостната картина 
на един свят, изтъкан от посредственост и обречен на глуха провинциалност.

Докато го гледаше и слушаше, пред очите на Х. изникваха спомени от времето, 
свързано с бившия му съученик: чуваше го как вдъхновено говори по някоя тема, 

Доц. д-р Калин Михайлов (род. 1966 г.) преподава история на 
западноевропейската литература в СУ „Св. Климент Охрид-
ски”. Литературовед, есеист и поет, той е автор на кни-
гите Стихотворения (1991), Тихи трипове (1998), Мориак и 
Бернанос – два романни свята между насилието и любовта 
(2006), Пролята за теб. Стихотворения и фрагменти (2007), 
Християнство и идентичност. Пътуване към себе си в све-
та на литературата и културата (2007), Mauriac et Bernanos. 
Deux mondes romanesques entre la violence et l’amour (Lettres 
modernes Minard, 2011), Християнската литература между 
вписването и отграничаването (2013).
Специализирал е по темата „Вяра и литература” във Фрибур, Швейцария (1993–1994), с 
подкрепата на Фондация „Кацаров”, и в Пасау, Германия (2002–2003).
Лектор по български език и култура в Университета на Саарланд, Германия (2012–2014). 
Член-съосновател на „Академичния кръг по сравнително литературознание” (CALIC-ACCL).
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която го интересува и засяга дълбоко, виждаше го как се смее с цяло сърце, ко-
гато е открил нещо вълнуващо и удивително, и най-вече си спомняше как двама-
та отиват в Зоологическата градина, за да рисуват от натура разни животни и 
разбира се, най-вече котките, а от котките, естествено – лъва (който впрочем 
си имаше и лъвица). Все още пазеше някъде в архива си една от тези рисунки на 
своя съученик и макар да бе само скица, в нея определено дишаше живот, имаше 
уловено движение и си личеше художественият талант за наблюдаване и пре-
създаване на видяното. Особено на фона на доста по-слабите опити на самия Х. 

Затова в края на предаването писателят Х. въздъхна и си каза нещо от този 
род: „Какво е станало с теб, драги мой?”. 

Прииска му се да се срещне лице в лице със своя отколешен съученик, да над-
никне в очите му. И да разбере как е възможно онова вдъхновение, което те из-
стрелва като птица към небесата, да се ползва, за да се плъзгаш като сърфист 
по гребена на всяка прииждаща социално-икономическа вълна. 

Преди доста години, когато съученикът още не бе телевизионна звезда, два-
мата се засякоха в центъра на града, около Ректората, и поговориха на крак. 
Споделиха си нещичко и за своето професионално развитие. Социологическата 
проблематика на книгата, която получи с автограф от бившия си съученик, не 
говореше кой знае какво на Х., и след като си размениха телефоните с дежур-
ната фраза, че ще бъде чудесно да пият кафе някога, се разделиха. Трябваше да 
е записал телефона му във „всичколожкия” си бележник за съответната година. 
За писателя Х. тези бележници представляваха много повече от „органайзъри” и 
постепенно бяха станали негови неразделни спътници във всекидневието. Жена 
му отдавна настояваше да се освободи от по-старите от тях, но Х. упорито 
повтаряше, че има смисъл да ги съхранява „за всеки случай”. Е, случаят бе нас-
тъпил и той започна да се рови из една купчина, в която единствен все още 
можеше да намира каквото и да е. 

Прерови няколко пъти бележника, но телефонът не излизаше. Около мястото, 
където бе сигурен, че трябва да го намери, попадна на мисъл, записана с червен 
химикал. Не ставаше дума за съвсем точен цитат, а за есенция на нещо проче-
тено. Мисълта беше на испанския поет мистик Йоан Кръстни и гласеше: Човек 
заприличва на онова, което e обикнал. На онзи, когото е възлюбил. 

Престана да търси телефона на своя някогашен съученик и бавно скръсти ръце. 
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Николай Н. Глубоковски (1863–1937) е руски 
богослов, библеист и църковен историк, 
професор, доайен на академичното бого-
словие в България, автор на около 40 кни-
ги и множество статии. 
От 1894 г. е професор по Свещено писа-
ние на Нови завет в Санктпетербургска-
та духовна академия. Публикува в различ-
ни църковни и светски периодични издания, 
а oт 1905 до 1911 г. e редактор и автор 
на множество статии в първата Право-
славна богословска енциклопедия, започ-
ната от Лопухин. От 1909 г. е член-ко-
респондент на Императорската академия 
на науките и на Императорското право-
славно палестинско общество. Почетен 
член е на редица научни общества и цър-
ковни братства, сред които Киевската, 
Казанската и Московската духовна ака-
демия, Московският и Петроградският 
археологически институт и други. От 
1916 г. е заслужил професор на Санктпе-
тербургската духовна академия.
Поради опасност от разправа и невъзможност да продължи дейността си на църков-
но-богословското поприще проф. Глубоковски напуска Съветска Русия през 1921 г. Из-
вестно време пребивава във Финландия и в Германия, чете лекции в Прага и Белград. 
През 1923 г. проф. Глубоковски се заселва в България и още същата година е избран за 
един от четиримата професори в новооснования Богословски факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”, в който преподава до смъртта си Св. писание на 
Новия завет.
Проф. Глубоковски е бил и един от инициаторите за създаването през 1925 г. на Право-
славния богословски институт „Св. Сергий” в Париж, където също е чел лекции по Св. 
писание на Новия завет. През 1929 г. е избран за член-кореспондент на Българската ака-
демия на науките. 
Проф. Глубоковски е участвал в различни междухристиянски конференции. На Първата и 
Втората икуменическа конференция (съответно през 1927 в Лозана и 1937 г. в Единбург) 
участва в българската църковна делегация. Умира на 18 март 1937 г. в София.
Публикацията, която ви предлагаме със съкращения, е направена по изданието: Преоб-
ражение на Господа Иисуса Христа (Екзегетически очерк), издание на Св. синод, 1933 г. 
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Николай	Н.	Глубоковски

ПРЕОБРАЖЕНИЕ	НА	ГОСПОДА	

ИИСУСА	ХРИСТА

Екзегетически очерк

Един от най-важните моменти в земния живот на Христа Спасителя без съмне-
ние е Преображението Му на планината. То ясно се отделя от редицата други 
еван гелски епизоди и естествено приковава към себе си осо беното внимание на 
екзегета, стремящ се – въз основа на свещените исторически повествувания – 
към възможно разумното постигане на богочовешката личност на Изкупителя. 
Поради това нека се спрем да разкрием подробно стите на даденото събитие, 
да определим неговата същност и посочим значението му в изкупителната дей-
ност на Богочовека.

Разказът за Преображението Господне се намира у първите трима Евангелис-
ти (Мат. 17:1-13, Марк, 9:2-13, Лук. 9:28-36), при което тия трима „синоптици” 
еднакво предават обстоятелствата на работата, даже в незначителните под-
робности. У всички тях той се явява след известието за изповеданието на апос-
тола Петра и предсказанието на Христа за Своите страдания (Мат. 16:13-28; 
Марк. 8: 27-9:1. Лук. 9:18-27) и преди изцелението на момчето, овладяно от ням 
дух – сцената на действието едногласно се пригажда към „високата планина”, 
а хронологическите данни са толкова точни, че тях е принуден да признае за 
поразителни сам Щраус (Das Leben Jesu, s. 249)1.

По такъв начин фактът най-многознаменателен (ако този термин може да бъде 
прилаган към еван гелската история) е удостоверен напълно здраво и от научна 
гледна точка очевидно не предизвиква никакви съмнения, подозрения или възраже-
ния, а задължава един ствено към разумното му и всестранно разбиране. Затова 
именно и всички замисли на скептическата критика досежно Преображението на 
Господа Иисуса Христа се оказват съвсем фантастични.

Желаещите да отхвърлят апостолския произход на това повествувание твър-
дят, че в него има толкоз мал ко историческа правда, колкото и в Рафаеловата 
картина Transfiguratio, и обясняват произхода му с един тайнствен митологически 
процес, в който християнското убеждение безсъзнателно се стреми да възвиси 
богочовеш ката личност на Изкупителя вследствие на възраженията от страна 

1  Давид Фридрих Щраус (1808–1874) – германски протестантски богослов, известен с отрицанието си на 
божествената природа на Иисус. Книгата му Животът на Иисус. Критическо изследване предизвиква сериозна 
полемика заради твърдението, че описаните в Новия завет чудеса са лишени от основания митични добавки. 
Б.р. 
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на иудеите против божественото достойнство на Иисуса Христа като Месия. 
Външно основание за такова мнение служи мълчанието за Преображението у 
апостола Иоана, който е бил, по уверението па синоптиците, съзерцател на 
това събитие; за него говорят не очевидци. Ясно било, че даже първовиновници-
те на това предание, неволно чувствайки неговата митичност, не се осмелили 
да го предадат под авторите на предполагаемите свидетели и го пуснали под 
името на нямащи отношение към делото лица. 

Едва ли има нужда да разпространяваме, че митолозите доказват повече, отколко-
то изискват техните цели, и вървят по пътя към отхвърляне на цялата евангелска 
история поради неавтентичността на историческите известия за нея. Те не се 
спират даже и пред такива грандиозни изводи, но поради именно туй и впадат в 
жестока абсурдност. В края на краищата, усилията им би трябвало да свършат с 
признаване митичността на самата личност на Спасителя, а това положение би 
било отричане на цялата християнска история, която, несъмнено, не може ни да се 
почне, ни да се държи съвършено на нищо, а неизбежно изисква едно съответно на 
своето величие историческо събитие, като постоянна нейна causa efficiens. 

Несъстоятелна въобще, митологическата хипотеза се оказва еднакво слаба и 
в приложение частно към разглеждания случай. Сама тя е абсолютно безсилна 
да обясни неос поримото съгласие в трите записки относно резултатите на 
безсъзнателно първохристиянско творчество. С едно насилие над здравия сми-
съл тя би могла още да бъде приета в качеството на чиста възможност, ако 
съвпадението на синоптиците би се простирало само в съществените черти, 
необходими в разказа за Преображението по целите на митологическия процес. 
Но например хронологическите опре деления никак не се поддават на митологиче-
ското разби ране, понеже за преднамерено възвеличаване на Господа сравнително 
с Моисея и Илия съвсем не се е искало да се пригажда то шест дни след събити-
ята при Кесария Филипова. В еднаква степан евангелист Иоан не е за, а против 
митолозите. Нека нашите Евангелия да са се поя вили по-късно, отколкото това 
се приема, – все пак ще си остане неотрицаемо, че писателят на четвъртото 
Евангелие е знаел своите предшественици. Ако пък е тъй, то Иоан необходимо 
би бил принуден не към мълчание, а към прямо и решително опровержение на пре-
данието за Преображението, щом – по мнението на митолозите – той не е допу-
щал това събитие. Най-после, не бива да се счита за неоспорима аксиома и тая 
последна мисъл, че уж на апостола Иоана, съдейки по неговото Евангелие, тоя 
факт бил съвсем неизвестен. Напротив – той тържествено свидетелства за 
въплътилото Се Слово: и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от 
Отца (Иоан. 1:14). Тук евангелистът очевидно има предвид такъв исторически 
момент в живота си на Спасителя, когато особено се е открила пред учениците 
Му Неговата слава, като какъвто по-горе (1:6-8) е било посочено и явяването 
на Кръстителя. В такъв случай от всичко най-естествено е да се отнесат 
тези евангелски думи към Преображението, за което могат да намекват и тер-
мините ἐσκήνωσεν и τὴν δόξαν. Затова и по-нататък, за да подкрепи своето 
удостоверение за божественото достойн ство на Христа като Син Божий, Иоан 
Богослов при вежда още ново фактическо потвърждение за свидетел ството на 
Предтеча за същия предмет (1:15).
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По всички тия причини в научно отношение е необ ходимо да се признае истори-
ята на Преображението за идеща от апостолите, и именно в тоя вид и с това 
зна чение, с каквито тя се представя в изложението на синоптиците.

Но може би тя е недостоверна, предава от собст вени съновидения на Петра, 
Иакова и Иоана, макар и преднамерено произведени в тях от едно особено въз-
действие на Духа Божий, или пък е измама на чувствата на наблюдателите, кои-
то не са съумели да се справят със своите впечатления и са приели светлинния 
ефект на възходящото слънце на върха на Галилейската планина за чудесно про-
славяне на Учителя? Такива забележки се чуват от страна на Неандера2, Вейса3 
и последователите на грубо-натуралистическата школа на Паулуса4.

Всички тия предположения са лишени от каквото и да е научно основание и се 
подценяват сами, доколкото се стремят да унищожат чудото и в същото време 
заставят да се признае едно ново чудо, много по-голямо от евангелското. Нима 
не е чудно, че три лица бълнуват едно и също нещо и със съвършено тъждествени 
подробности? Нима чудесното влияние на Бога върху учениците е по-малко чудес-
но, отколкото чудесното явление? Нима не е също толкоз чудесно да се приеме 
свет линната игра на утринното слънце и гърмът за про светление на Иисуса 
Христа и за гръмък глас? Но и покрай това, всички означени автори допущат, че 
възторжено възбуденото състояние на Петра, Иакова и Иоана е било забелязано 
от Спасителя. А тогава изниква ни въпрос: защо Той не го е охладил и не е раз-
сеял измамните предположения на Своите спътници? Ако това събитие е било 
предвидено от самия Иисуса Христа, в такъв случай по отношение към Паулуса 
не можем да не повторим думите на Щрауса, че „то би трябвало да стане пред 
тълпата или пред по-широк кръг от ученици; поне не би било нужно да се запре-
щава на очевидци да говорят за това на други” (Das Leben Jesu, s. 240).

Но нека се съгласим за малко, че цялата работа е в илюзията, в измамата на 
чувствата, и все пак си остава необяснено, защо подобно самооблъщение не 
се е разсеяло при трезво разсъждение, както бива със сънните бълнувания след 
пробуждането на човека? Где е причината, че даже страшните събития на стра-
данията и смъртта на Господа Иисуса Христа, когато и в най-чистите сърца се 
вкарало съмнение; а ние се надявахме, че Той е Оня, Който щеше да избави Из-
раиля (Лук. 24:21), даже в това време учениците са продължавали да пребивават 
при прежната увереност в действителността на славата у Господа Спасителя 
и са говорили за нея на своите спътници и сътрудници? Нещо повече: те са 
виждали в това най-силната опора за истинността на своята проповед и това 
тържествено е засвидетелствал един друг, като очевидец на Преображението, 
апостол Петър, който във второто си Послание (1:16-18), пише: Защото ние ви 
явихме силата и пришествието на Господа нашего Иисуса Христа не като след-

2  Август Неандер (1789–1850) – германски богослов и църковен историк, автор на Обща история на христи-
янската религия и църква. Б.р. 
3  Йоханес Вайс (1863–1914) – германски протестантски богослов и библейски екзегет, автор на Иисус от 
Назарет. Мит или история, 1910 г. Б.р.
4  Хайнрих Паулус (1761–1851) – германски богослов, рационалист, който се опитва да обясни чудесата на 
Иисус с природни феномени. Б.р. 
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вахме хитро измислени басни, а като станахме очевидци на Неговото величие. 
Защото Той прие от Бога Отца чест и слава, когато от великолепната слава 
дойде към Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето бла-
говоление”. И тоя глас ние чухме да слиза от небесата, като бяхме с Него на 
светата планина.

При това неотразимо доказателство за достоверността на факта на Преоб-
ражението в очите на апостолите за скептика остава само едно убежище, да 
обявят този паметник за неавтентичен, лъжливо издаден под името на Петра. 
Но историята на канона на новозаветните книги красноречиво свидетелства, 
че събирането им се почна ло още при апостолите (2 Петр. 3:15-16) и при туй 
с най-строга критика, поради която в Църквата не са могли да бъдат приети 
апокрифни съчинения. След туй, както е известно, всеки грях против историята 
от историята и се наказва, а в настоящия случай тя ни говори, че упоменавания 
за второто Петрово послание се срещат вече у мъжете апостолски (у Варна-
ва, Климента Римски, Ерма, Иустина, Теофила Антиохийски и Иринея Лионски), 
че Климент Александрийски е писал върху него коментари, а Ориген направо го 
цитира в тълкованието си на Иоановото Евангелие.

И тъй синоптическия разказ е достоверен, затова сме задължени да мислим, че 
в него се съобщава за дей ствително Преображение на Господа Спасителя. (…)

Но – според нашата задача – ние трябва още да разкрием свръхестественост-
та на това явление и да определим неговото значение; то не е могло да бъде 
безцелно. 

Както видяхме, цялото събитие се разпада на три акта: а) собствено Преобра-
жение на Господа; б) явяване на Моисея с Илия и в) небесният глас. Що се касае 
до тоя пос ледния момент, едва ли са мислили някакви сериозни не доумения, поне-
же Бог, като всемогъщия Творец на небето и земята, всякога е в състояние да 
произведе нужното движение на въздушните вълни, което да бъде различено от 
слуховите органи. За това нещо съвсем не се изискват гласови апарати като 
нашите. 

Много по-затруднително за усвояване е повествованието за Моисея и Илия, 
макар възраженията против неговата достоверност да са съвършено слаби. 
Критиците обикновено се опират на притчата за богатия и Лазаря, откъдето 
уж произтича, че явяването на умрелите за убеждаване на живите – и според 
мнението на Господа Спасителя – е съвсем безцелно. Но там става дума за за-
коренели грешници, а апостолите не са принадлежали към техния разред. Следо-
вателно присъствието на ветхозаветните праведници при Преображението не 
стои в противоречие с другите евангелски епизоди и от библейска гледна точка 
не представлява нищо невъзможно.

Но как да се разбере то? По отношение към Илия е необходимо да се задоволим 
с отговора, че той е бил пренесен за малко от горните небесни сфери на земя-
та, понеже нам е известно, че той е бил взет на не бето и не е бил подхвърлен 
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на обикновения закон на смъртността (4 Царств. 2:11, срв. Сир. 48:9,12). Не е 
същото при обяснение факта на Моисеевото явление; той умря там – в земя-
та Моавска, според думата Господня. И погребаха го в долината на Моавската 
земя, срещу Ветфегор, и никой не знае мястото на гроба му даже до днес. 
(Втор. 34:5-6; срв. Иер. 15:1). Предполагат въз основа на последното упоминание 
за неизвестността на гроба на за конодателя, че тялото му избегнало тление 
и е било запазено от Бога за този случай или чрез някакъв тайнствен процес 
е било приготвено за небето. Едва ли е нужно да се говори много, че това е 
хипотеза твърде рискована и лишена от всякакви основания. Наистина, апос-
тол Юда съобщава, че Архангел Михаил е спорил с дявола за Моисеевото тяло 
(ст. 9), но по всяка вероятност той разбира състезание не за смъртността 
му, а за туй подлежи ли то на „наказанието на вечния огън” (ст. 7). Поради туй 
на пръв поглед изглежда по-правдоподобно мнението на древните коментатори 
(на св. Златоуста, Теофилакта, Ефтимия Зигавина), че Моисей е бил специално 
възкресен с цел да покаже на учениците господството на Иисуса Христа над 
живота и смъртта и с туй да се укрепи вярата им в силата на Спасителя да 
възкреси Себе Си от мъртвите. Но и при това тълкуване си остава нерешено 
що е станало със законодателя след явяването му? Трудно е да се допусне, че 
той отново се е разделил с телесната си обвивка, след като се е възползвал от  
нея ad tempus, но не по-малко смело ще бъде и предполо жението, че Моисей е бил 
взет на небето в прославено състояние. Не се вижда защо такова едно възнесе-
ние не се е случило по-рано, понеже причината за това е трябвало да лежи само 
в личното съвършенство на праведника, а то е могло да бъде достигнато само 
през времето на зем ния живот. Освен това изразът εν δόξη едва ли е приложим 
към обикновено тяло; той приравнява Моисея към Илия; значи и формата на тях-
ното явление е била еднаква.

Най-добре е да се обърнем към самия евангелски разказ, да си го уясним и да 
потърсим анало гични факти, които биха ни дали ключа за разбиране на данното 
обстоятелство.

Евангелистите изображават Моисея и Илия беседващи с Господа. Несъмнено 
е оттука, че те са били в някакъв материален образ, тъй като са обладавали 
способности на членоразделна реч, достъпна за възприятието на апостолите. 
Те са били също тъй видими, както и Сам Христос. Обаче материалността на 
явилите се не изисква непременно пълна телесност, каквато е свойст вена на 
хората. Те са били „в слава”, т.е. в светъл вид.

Свеждайки към единство тези немногочислени подробности, ние дохождаме към 
това заключение, че Моисей и Илия са били чувствено съзерцаеми и слушани, 
като блестящи мъже. Нужно ли е за обяснението на туй да се признава, че вет-
хозаветните праведници са били в плът – макар и прославена – в материална 
обвивка, която им е принадлежала през живота на земята? Ние имаме немалко 
примери на явления на ангели и даже на самаго Бога, при което понякога е било 
напълно несъмнено, че явилите се са били в някаква материална телесност, 
както туй знаем за тримата странници, които дошли у Авраама при дъбравата 
Мамре (Бит. 18, срв. ст. 19 и особ. 3), или за непознатия, който се е борил с Иа-
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кова в Пенуел (Бит. 32: 24- 32). Оттука е естествено да направим извод, че Бог 
с особени цели понякога открива Себе Си на хората видимо, като човек, и дава 
също такава сила на безплътните духове. Нам остава да предположим, че явле-
нието на Моисея е било от същия характер. Недостъпен за възприятие в своята 
чисто духовна форма на съществувание – той станал видим за учениците в един 
светъл образ, в какъвто напр. застанал Ангел Господен пред жените мироносици 
(Мат. 28:2-7). Могат да кажат, че такъв факт няма никакви аналогии в опита, 
но отговор на това възражение намираме вече у апостола Павла, който говори 
(1 Кор. 15:38): Бог му дава тяло (на човека при възкресението), каквото си иска. 
За туй са необходими специални цели, но те се предполагат вече със самото 
присъствие на Моисея при Преображението. Ние трябва да се задоволим с тоя 
общ резултат, тъй като същността на феномена завинаги ще си остане за на-
шия ограничен разум непостижима.

В положението на Иисуса Христа от евангелистите се отбелязва особеният 
блясък на лицето Му и необикновената белина на одеждите. Що означава туй? 
Светлината и сиянието са неизменни символи на божеството, като абсолют-
но чисто и съвършено. Всички народи си представляват върховното Начало в 
такъв именно вид, а библейската история дава много фактически примери, че 
Бог често открива Себе Си на земнородните под такава форма. Тук символът 
става реален факт, доколкото Живеещият в непрестъпна светлина (1 Тим. 6:16) 
се явява на хората в светлина, която се възприема от човешките очи. Затуй 
и в Преображението на Господа ние трябва да видим външно откриване на тая 
сила, която Бог Отеца е дал на Своя Син (Иоан. 17:21) и която е достъпна нам в 
лицето на Иисуса Христа. Че светли ната на Преображението е била чувствено 
видима, възприе мана с телесни очи, евангелският текст не оставя в туй никак-
во съмнение и по-скоро въпросите по тоя пункт могат да възникват само от 
недоразумение. Апосто лите са я виждали, разбира се, по обикновен начин и Спа-
сителят им запрещава да казват за туй, що са видели (ἃ εἶδον, Марк. 9:9; οὐδὲν 
ὧν ἑώρακαν, Лук. 9:36). Бидейки съвършено реална, светлината е била създадена 
ка то σημεῖον, че Христос е сияние на славата Отча (Евр. 1:3). Би било твърде 
смела решителност да определим съвсем точно самата  природа. Тя е била 
подобна на слънцето и значи по вид не е представлявала нещо съв сем особено. 
Същото е било при явлението на Бога на Моисей в къпината, когато храстът 
е горял, но не е изгорял (Изх. 3:2). Очевидно огънят е бил физически обективно 
съзерцаем, подобен на земния, макар и отличен от него по своето действие. 
Да съдим за неговата същина ние не можем точно тъй, както и относително 
„Таворската светлина”. Несъмнено е само едно, че при Преображението ясно се 
е разкрила славата на Бога в Христа, Сина човешки.

Как е възможно туй? В какво отношение е стоял актът на откриването бо-
жеството на Спасителя към неговото човечество?

Евангелистите не говорят за туй направо, те ни дават само общо обозначение 
на факта в термина μεταμορφοῦσθε… Този глагол се употребява още два пъти 
у апостола Павла (Рим. 12:2 и 2 Кор. 3:18) и се прилага към духовното обнов-
ление на хората под влияние на спасяващата благодат в смисъл, че ветхият 
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човек оставя своя прежен начин на живеене и става нов (Ефес. 4: 22,24). Сле-
дователно тук се има пред вид само една висша степен на съвършенството, 
една по-голяма духовна чи стота в помислите и желанията на облагодатствания 
и даже освобождение от робуването на тялото с него вите греховни влечения 
(Рим. 12:2; срв. 1). В тоя случай духовното начало на нашето същество като 
че ли се издига на пръв план, но нито то само, нито телесната природа на 
възродения не се унищожават и не се изменяват substantialiter, не стават съвър-
шено други κατ' ουσίαν, а само се усъвършенстват. По такъв начин понятието 
μεταμορφοῦσθε сочи един особен, висш момент в живота на Спасителя, когато 
предимно се проявило навън Неговото божество, а човечеството Му останало 
по-назад. Писание то ни съобщава (Филип. 2:6-7), че Иисус Христос, бидейки образ 
Божий (ἐν μορφῇ θεοῦ), не е считал за по хищение да бъде равен Богу, но е понизил 
Себе Си, като е приел образ на раб, μορφὴν δούλου λαβών. Съгласно казаното, 
във факта на Преображе нието трябва да се вижда проявление на божеството, 
тъй да се каже, просветването и възобладаването му над човечеството. Пред 
апостолите предстанал μορφῇ θεοῦ, който заслонил със себе си μορφὴν δούλου.

Но християнинът, преобразувайки се чрез обновле ние на ума си, и тялото си 
представя в жертва жива, света и благоугодна Богу (Рим. 12:1-2). Той покорява 
своята плът и я очиства съответно на това духовно възраждане. Ако Пре-
ображението на Христа е било именно разкриване на Неговата присносъщна 
сила, препобеждаване на човечеството, то е необходимо да се признае, че и 
телесното начало на Господа Спасителя тъй или иначе е участвало в чудното 
прославление на планината. Целият земен живот на Изкупителя е бил велик 
подвиг на добро волно служение за избавление на хората; в края пък е било туй, 
че и Бог Го превъзнесъл и Му дал име по-високо от всяко име (Филип. 2:8-9). Но 
такова име, такава слава Спасителят е имал у Отца преди битието на света 
(Иоан. 17:5), като Единороден и равен Нему Син. Очевидно прославлението на 
Иисуса Христа, за което нееднократно се споменава в Евангелие то (Иоан. 12:16, 
23; 17:5, 22-24), се отнася към Него, като Богочовек. Той възприел нашата плът 
в Своя подвиг и я възвисил до съвършенството на Своята божествена природа. 
Сам Спасителят е турял крайния пункт на това прославление по човечество в 
кръстната смърт, която е смятал като завършване на своето служение и като 
момент за достигане славата на Единородния Син (Иоан. 12:16, 23; срв. 12:16). 
Не тъй ли трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си (καὶ εἰσελθεῖν 
εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ?) – е питал Христос двамата ученици на път за Емаус (Лук. 
24:26). Значи Господ и по човечеството е получил сега власт на небето и на 
земята (Мат. 28:18) и като се е възнесъл към Бога Отца, седнал е от дясната 
Му страна (Марк. 16:19). Затова може да се каже, че целият живот на Господа 
Иисуса е бил постепенно очищение и възвишаване на чо вечеството до равен-
ство с божеството посредством служене на спасението на хората: резултат 
на туй е било това, че Христос и по плът станал достоен да заеме място наред 
с Отца. По тясната връзка на факта на страданието и смъртта на Изкупителя 
с предшестващата Му дейност ние сме в право да признаваме, че тоя процес 
се е извършвал и по-рано. Още в изкушението, като отхвърлил съблазнителни-
те предложения на дявола, Иисус Христос е победил плътския човек, който е 
трябвало да стане негово напълно послушно оръдие за достигане на висшите 
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цели. Служението Му е било в тялото, но необходимо е било последното да бъде 
възнесено на такова съвършенство, което е назначено за човека. Нужно е било 
Спасителят да вземе на Себе Си всички теготи, за да ги надвие и да застане 
по-високо даже от теоретиче ска възможност за грях. Когато жизненият път 
бил почти завършен, естествено е, че Христос и по човечество се приблизил 
към небесната слава; а след възкресението тялото Му изгубило своята плът-
скост и стана ло пълно оръдие на абсолютната воля, като духовно, а не душевно 
(1 Кор. 15:45), като славно тяло (τὸ σῶμα τῆς δόξης, Филип. 3:21).

През целия земен живот на Спасителя е било прославяно и получавало „обожение” 
Него вото човечество; обаче ние забелязваме няколко отделни случаи, гдето бо-
жеството Му е излизало напред особено ясно. Такива именно са били: Кръщение-
то, Преображението и Възкресението на Господа. Щом възрастнал духом, Иисус 
Христос, като човек, изпълнява всяка правда, в това време небесният глас Го 
провъзгласява за възлюбен Син Божий. Това уверение е имало предимно значе ние 
за народа, но и на Самия Изкупител то е показвало крайната цел на Негова-
та дейност. Кръщението е било духовно помазване на Христа за предстоящия 
подвиг, нача лото на който е било положено в изкушението. Моментът на него-
вото завършване се е приближавал вече пред Преображението: пророческото 
служение се свършвало, Спасителят започнал да открива, че Той трябва много 
да пострада (Мат. 16:21) и заедно с туй да влезе в славата Си (Лук. 24:26). 
Липсвал е само един акт, но всичко е било изпълнено. Тогава именно Христос 
се преобразява пред апостолите и приема от Бога Отца чест и слава (2 Петр. 
1:17). Разглеждайки факта на Преображението в такъв вид, ние трябва само да 
го посочим като един от моментите на прославяне Господа, което тук с осо-
бени цели се открило по очевиден начин за Петра, Иакова и Иоана. Сиянието 
е служило за тях като знамение на божествената природа на Учителя и като 
залог за тая слава, каквато е трябвало да Му при надлежи след възкресението 
и по човечество.

В що собствено се е състояло то, ние да кажем не можем: затова защото не 
знаем и същността на „обожението” въобще. Несъмнено е, във всеки слу чай, 
че тоя тайнствен процес на очищение и одухотворяване тялото Христово се 
е заключавал в едно постепенно сваляне акциденциите на греховната природа 
и пре минаването  в идеално безгрешна. Това, значи, е било не преложение на 
същността, а изменение в свойствата, понеже, както справедливо забелязва 
блаж. Теодорит (Eranistes, dial. Migne, Patrologia, gr. Ser. T. LХХХШ, со1. 164), „Не 
по същество тук се на зова тление и смърт, защото те могат да се случат и 
да не се случат, подобно на здраве или болест; и Спасителевото тяло, бидейки 
нетленно, безстрастно и безсмъртно, възкръсна, с божествена слава прославе-
но и от небесните сили почитано, обаче то си е тяло, което има предишното 
очертание”.

Ние няма да се плашим от опасността да бъдем обвинени в докетизъм, защото 
е известно, че и подир Преображението Спасителят е останал истински човек 
и след възкръсването Си е вкусвал храна и е бил достъпен за осезание, като 
имащ плът и кости. Наистина, всичко туй за нас е непостижимо, но ние всякога 
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трябва да помним, че невъзможното за хората е възможно за Бога (Мат. 19:26; 
Марк. 10:27).

Предвид на туй едва ли е уместно и позволително да се говори за значението 
на факта на Преображение за самия Иисуса Христа и може само да се твърди, 
че то е било един от главните моменти в процеса на богочовеш кото просла-
вяне на Господа, наред със страданието и възкресението, като завършителни 
негови звена. Впрочем някои екзегети се стараят да видят такова значение в 
явяването на Моисея и Илия и предполагат, че те възвестили на Спасителя за 
настъпването на Неговия час и за подробностите на предстоящата смърт. Не 
мислим да сгрешим против истината, като назовем тая хипотеза празно меч-
тание, понеже изкуплението е тайна, скрита от векове и родове, такава, в коя-
то и самите ангели само желаят да проникнат (1 Петр. 1:12). По-скоро самите 
ветхозаветни праведници са узнали за гредущето спасение именно от Христа 
в тоя момент. По забележката на св. Лука (9:31), Моисей и Илия са беседвали 
с Господа за Него вия изход, т.е. за кръстния подвиг. При туй последният се е 
обсъждал тогава като такъв, който необходимо тряб ва да стане (πληροῦν), 
понеже словото на Сина Божий е непреложно. Значи Моисей и Илия намерили 
сега удовле творение на своето чаяние и се уверили напълно, че скоро ще падне 
властта на виновника на смъртта. Но като са чули една толкоз радостна вест, 
те са могли да я съобщят на други, когато се върнат в непознатия нам свят, 
и с туй да приготвят умрелите към приемане на Спасителя. Ние знаем, че и 
Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, праведник 
за неправедните, би дейки умъртвен по плът, но оживял по дух, с който Той, като 
слезе, проповядва (ἐκήρυξεν)и на духовете, които бяха в тъмница (1 Петр. 3:19; 
срв. Ефес. 4:8-10). По думите на апостола Петра спасителната смърт на Господа 
е била възвестена на мъртвите (νεκροῖς, 1 Петр. 4:6), т.е. на тези, които са 
били в „шеол”. Христос е дошъл тук като победител на греха и дявола и избавил 
и душите на всички хора, които са очаквали с вяра Неговото пришествие. Такова 
е учението на Църквата. Проповедта на самия Спасител е била удовлетворение 
на надеждите на праведниците и затова приета с готовност. На друго място 
същият апостол Петър говори (1 Петр. 4:6), че и на мъртвите е било благове-
ствано (καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη), а туй предполага някакво предвъзвещаване на 
изкуплението още до слизането на Христа в ада, понеже εὐηγγελίσθη съдържа в 
себе си понятие за завършване на изразяваното от него действие. Ето защо 
това „благовестие” не бива да се отъждествява напълно с ἐκήρυξεν (3:19), кое-
то, съвпадайки с него по цел, представлява увенчание на първото. Съпо ставяйки 
с туй казаното по-горе за ветхозаветните мъже, ние лесно ще дойдем до мисъл-
та, че ако не Илия, то Моисей е бил предтеча на Господа в света на духовете 
и със своето благовестие е турил начало на оная спасяваща вяра, която – при 
слизането на Христа в тъмницата – е открила на праведниците пътя към цар-
ството на славата, към високото наслаждение от съзерцаването на Бога, Отца 
на светлините. Това мнение, изказано от Оригена, е позволително да се разшири 
в тоя смисъл, че проповедта на Моисея (и на Илия) е била отправена към всички 
други, а следователно и към онези умрели, които са живели на земята в незнание 
на истинския Бог. Това предположение, не невероятно само по себе си, в същото 
време е и утешително за нашето християнско съзнание, доколкото то показва 
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всеобщността в действи ето на Божията благодат, нещо, което се изисква от 
понятието за божествената любов. Ако Синът е приел плът за спасението на 
цялото човечество и ако Евангелието, по Неговия завет (Марк. 16:15), е тряб-
вало да бъде проповядвано на всяка твар – затова необходимо е то да бъде 
съобщено и на тия, които са умрели по-рано от настъпването на тези велики 
дни. Тъй и много църковни писатели са изказали мисъл за предтечи на Господа 
в преизподните на земята и са наричали такива – освен Моисея и Илия – още и 
други свети лично сти; напр. патриарх Фотий наричал такъв Йоана Кръстителя.

Значението на Преображението за ветхозаветните праведници се е състояло 
в туй, че тук те точно са узнали за изкуплението на хората, което е имало 
да стане скоро, и са били пратени от Иисуса Христа в качеството на Негови 
предшественици, за да възвестят за това на душите на умрелите, към числото 
на които тряб ва да се отнесат и езичниците.

По свидетелството на св. Лука (9:31), Моисей и Илия са беседвали с Господа за 
изхода Му в Иерусалим като за дело неизбежно и обезателно – ще да стане. 
Затуй гласът от небето едва ли е имал за тях няка кво значение, толкоз повече 
че в това време те се скривали. Също тъй би било твърде хипотетично да го 
отнасяме преимуществено към Спасителя и да виждаме в него някакво тър-
жествено посвещаване на Христа в първосвещеническо звание. Заключението 
на думите направо говори, че те са били разчитани особено на апостолите 
и са им посочвали обязаност на безусловно покоряване на своя Учител. Това 
добавление към бившия при Кръще нието глас ни открива значението на Преоб-
ражението за тримата очевидци на събитието, което е трябвало да утвърди 
в тях чувството на пълна преданост и безусловно повиновение на Изкупителя, 
като на Син Божий. Защо е било нужно туй? Нима учениците не оставили всичко 
и не последвали Христа? Това е вярно, но грядущите страшни обстоятелства 
са изисквали по-силна поддръжка. Времето на страданията на Спасителя е било 
тежко изпитание на вярата на Неговите последователи, предвид тяхната не-
подготвеност към факта за смъртта на Господа, и ние знаем как се е молил 
Той, за да не оскъднее вярата на Петра (Лук. 22:32). Необходимо е било чувство 
на всецяла преданост на Учителя, като на Син Единороден, даже при кръста и в 
гроба. Но това чувство е трябвало съзнателно да възникне в душите на апос-
толите и да стане трайно тяхно достояние. А какво и как е могло да го извиква 
и да го възвишава от събитията на планината? Всички три, отбелязани от нас 
момента, са служили именно на тази цел.

Преди всичко Петър, Иаков и Иоан видели Господа преобразен, съзерцавали Го не 
само като Син човешки, но и като Бог, имащ вечна слава. Това за учениците е 
било знамение и завет за туй, че смъртта на Иисуса не Го приравнява към обик-
новените хора; бидейки истински Бог, Той, като владика на живота, ще възкреси 
Себе Си, ще се възнесе при Отца и ще привлече към Него всички вярващи. И при 
туй Спасителят е трябвало да пост рада: Той върви, както е написано за Него, и 
значи изпълнява закона, на който се е опирал и народът, недопускащ възнесение-
то Му от земята (Иоан. 12:34). Поради това се явяват Моисей и Илия и бесед-
ват с Господа за из хода като за дело неизбежно. Виждало се е, че смъртта на 
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Спасителя е завършване и изпълнение на ветхозаветното домостроителство: 
за това са говорили установителят на закона и пламенният ревнител на негова-
та святост. Сви детелството на такива лица е изключвало всякакво съмнение. 
Но нещо повече: като узнали за изкуплението, Моисей и Илия изчезват. Те са 
служили само на сянката на бъдещите блага; а когато последните настъпват, 
техният авторитет се свършва. Новият „пророк” отстранява прежните: Нему 
трябва да се повинуват. Наистина, Христос имаше много да пострада, но туй 
изисква законът, в туй се заключава условието за Неговото и на всичките Му 
последователи прославление. Колкото по човешко съждение и да е унизителен 
тоя път, апостолите не трябва да се смущават: Сам Отец небесний тържест-
вено заверява, че техният Учител е вечен възлюбен Негов Син. Всич ко туй е 
водело спътниците на Господа към мисълта, че Неговото страдание е необхо-
димо, съгласно със закона и съвместимо с Неговото богочовешко достойнство 
на Месия. Прекрасно изразява тази цел на Преображението църков ната песен 
с думите: да егда узрят (учениците), Его (Христа) распинаема, страдание убо 
уразумеют вольное, мирови же проповедают, яко Онъ есть Отчее сияние. 

Посочените от нас черти позволяват да определим значението на факта на 
Преображението и в делото на изкуплението въобще. Това е бил един висш, ма-
кар и не краен момент от цялата земна дейност на Господа, който Го е прибли-
жил към завършване на кръстния подвиг. Тук Неговата телесна, човешка приро да 
е получила прославление и станала достойна да възседне отдясно на Бога, което 
е трябвало да последва скоро подир възкресението. Както в Кръщението Иисус 
Христос е бил духовно помазан за великото дело на служението и явен на света, 
тъй в Преображението Спасителят е получил чест от Бога Отца в качество-
то на Учител на небесната истина. Предвид приближаването на този велик час, 
Моисей и Илия е трябвало да слушат от устата на Самия Господ, за да бъдат 
достоверни вестници на изкуплението и в царството на мъртвите. Апостолите 
са имали да разнесат словото на Евангелието по целия свет; но затуй е било 
нужно да им се даде сила да запазят вярата си в страждущия Месия като в Син 
Божий.

Преображението е било начало на нов етап в изкупителната дейност на Спаси-
теля; оттук е трябвало да се започне първосвещеническото Му служение, което 
е положило основата на новото благодатно царство: в него умрелите встъпят 
според вярата си в Господа чрез посредството на Моисей и Илия, а живите – 
чрез приемане на апостолското благовестие. За това нещо на ветхозаветните 
праведници е било необходимо да знаят за изхода на Христа в Иерусалим, а 
Петър, Иаков и Иоан се нуждаели да видят славата на Спасителя, щото с въз-
можна твърдост да пренесат изпитанието и да не се съблазнят. Може малко 
да ни смущава този факт, че са били избрани само трима ученици, но във всеки 
случай е неоспоримо, че и те в съвършенство изпълнявали общата цел на цяло-
то събитие. После, когато между вярващите изниквало временно съм нение дали 
действително Иисус е Оня, Който щеше да избави Израиля (Лук. 24:21), те с пъл-
но убеж дение могли да кажат на всички, че тъй трябваше да пострада Христос 
и да влезе в славата Си (Лук. 24:26). Тяхната реч е получавала всичката сила на 
несъмненост даже по закона Моисеев, доколкото фактът се е удостоверявал от 
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достатъчно количество поръчители. На Петра, Иакова и Иоана се е възлагала 
мисията да бъдат ръководители на другите апостоли в признанието, че случило-
то се е било предска зано от Спасителя въз основа на закона и пророците и че 
следователно Той е истинският Месия. Сам Христос е дал след това на Петра 
такава заповед (Лук. 22:32): и ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си. 
За изпълнението на такова поръчение този апостол е било необходимо да има 
твърди основания и при туй особени, каквито той е могъл да намира в Преобра-
жението и в Гетсиманската история. Оттук става до известна степен понят-
на и причината на забраняването да се разказва за събитието до Възкресение, 
нещо, което изглежда толкоз непостижимо за плътския ум на Щрауса. 

Цялото дело на изкуплението достигнало пълна ясност в съзнанието на апос-
толите само след неговото извършване и собствено от времето на Петде-
сетницата, ко гато те са били озарени със сила отгоре. Засега това е била съ-
кровена тайна и затуй преждевременното  съоб щение е можело да поведе към 
резултати съвсем нежелателни. Христос е прославеният Син Божий, изпълне ние 
на закона и пророците: тези данни лесно биха възбу дили плътските, чувствени 
ожидания на учениците и биха отвърнали тяхното внимание от духовното раз-
биране на Царството Божие, което се съзижда не с човешки и не с обикновени 
средства. Още по-голямо възбуждение би произлязло в тълпата при такива из-
вестия. Всички е трябвало да знаят, че Иисус Христос е обетованият Месия: 
апостолите вече са били дошли отчасти към такова убеж дение, а народът е из-
казал туй в своите възгласи при влизането в Иерусалим. Но както иудеите, при 
своята плътскост, със самия ход на събитията са се приготвяли към чистото 
постигане личността на Богочовека, тъй и апостолите са се издигали до висо-
тата на идеалното раз биране на домостроителството на нашето спасение при 
свидетелството на Тримата. Затуй именно Спасителят не е позволил да се раз-
гласява изповеданието при Кесария Филипова вън от кръга на своите най-близки 
последователи (Мат. 16:20), а тоя път на очевидците на Преображението заб-
ранява да разказват за него даже и на другите апостоли. Нужни са били време и 
факти, които без насилие върху свободата на учениците, при ръководството на 
авторитетните събратя, биха им изяснили работата в истинското  значение 
и те биха получили непоколебима увереност мъжествено да заявяват на всички и 
повсякъде (1 Кор. 1:23-24): а ние проповядваме Христа разпнатия, Който за иудеи 
е съблазън, а за елини безумство, пък за самите призвани, както иудеи, тъй и 
елини – Божия сила и Божия премъдрост. 
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Галерия

Иван Шишиев е пътешественик, публицист и фотограф. За-
вършва Софийската духовна семинария и след това богосло-
вие в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Насоч-
ва се през публицистиката към фотографията, създател е на 
фейсбук страницата с най-много последователи за авторска 
фотография в България – Етюд-и-те на София. Последвана от 
други фотографски инициативи като Етюд-и-те на Стара За-
гора. Има 14 изложби зад гърба си, сред новите му проекти са 
няколко фотографски пътеписа, свързани с Централна Азия, 
под заглавието Малки истории от далечни земи, както и кни-
гата Етюд-и-те на София, която предстои да излезе на паза-
ра този септември. 
През 2020 г. е отличен с грамота от Столичната община за 
приноса си в развитието на културата в София. 


