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Иконом Стефан Стефанов е роден през 1952 г. в
Русе. През 1982 г. завършва Духовната академия в
София. Ръкоположен е за дякон през 1978 г., а през
1980 г. и за презвитер от Доростолския и Червенски митрополит Софроний. Оттогава до днес неизменно служи в храм „Св. Николай Чудотворец” в
Русе, където и към днешна дата е председател на
църковното настоятелство. От 1991 до 1997 г. е
депутат от СДС в 36-ото и 37-ото народно събрание. От 1997 до 2000 г. редактира в. Духовен дом – едно от първите издания след
1989 г. у нас с християнска тематика. Автор е на множество статии в български електронни и печатни медии.

о. Стефан Стефанов

ПРЕВРЪЩАНЕТО НА „СВЕТА
СОФИЯ” В ДЖАМИЯ ПОРУГА
БОЖИЯТА ПРЕМЪДРОСТ
През 560 година византийският писател Прокопий Кесарийски завършва своята книга За строежите, която прославя грандиозната строителна дейност на
Юстиниан I в цялата империя. В началото на книгата, като дава подробни
сведения за изградената 23 години по-рано „Света София”, древният автор я
описва така: „Тази църква е невероятно зрелище, изумително за онези, които са
го видели и въобще неправдоподобно за онези, които само са чували за него. Тя
се издига до небесата и сякаш изплува сред обкръжаващите я постройки и се
свежда над целия град”.
В продължение на 916 години Великата църква е седалище на Константинополския патриарх, като в нея се извършват всички тържествени церемонии на империята – коронациите на императорите, кръщението на децата от императорското семейство, освещаването на бойните знамена на византийската армия.
След 53-дневна обсада султан Мехмед II завоюва Константинопол и остава в
историята с титлата Завоевател. Докато се водят последните боеве по улиците на завладяната столица, през нощта на 28 срещу 29 май 1453 година в
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императорската катедрала „Света София” се отслужва последната Литургия.
Императорът Константин XI Палеолог и неговата свита се приобщават със
Светите тайни и взаимно се прощават с патриарх Атанасий II. Последното
християнско богослужение било всъщност заупокойна Литургия за отлитащия
дух на могъщата и славна някога империя.
После императорът излиза, облича военни доспехи, взема меч и се сражава редом
до последните бранители на столицата. През това време в храма молитвата не
престава. Когато Константинопол е покорен напълно, богомолците, които очакват чудо, се заключват вътре и продължават да се молят. Последните бранители са убити, тежките порти на величествената духовна крепост са разбити и
завоевателите нахлуват с победни възгласи. Храмът е подложен на плячкосване,
а богомолците – на насилие и поругание. Свещениците продължават да четат
молитви в олтара, докато също не били изкарани със сила. Започнало поругаване
на християнските светини. Всички ценности били плячкосани. До края на деня в
града не останало почти нищо за разграбване. Султанът отложил своето влизане в града до вечерта, когато стихне разгулът на клането и грабежа. В края
на деня заповядал да се прекрати разграбването. Приел в шатрата си лично
подеста на града и оцелели благородници. Войници му донесли отрязаната глава
на императора, а пленени придворни разпознали своя господар. После била балсамирана и той я показвал като скъпоценен трофей.
Чак като се убедил в смъртта на императора, султанът, който вече бил властелин на древната Римска империя, тържествено влязъл в столицата и се насочил
към нейното сърце – величествената „Света София”. Коленичил пред храма, след
което, без да бърза, влязъл вътре и заповядал на един от придружаващите го
улеми да провъзгласи от амвона, че няма друг бог освен Аллах. От този момент
нататък християнският храм се считал за мюсюлмански и новият му господар
отправил благодарност за даруваната му победа. Името на Божията премъдрост е запазено, но самата Божия Премъдрост е поругана. От обстрела при
обсадата, пожарите и грабежите, катедралата и градът били силно разрушени
и новият владетел разпоредил възстановителни дейности за запазване ценностите на своята бъдеща столица. Камбаните били свалени и претопени. Едно
след друго били издигнати минарета.
През 1483-годишното си съществуване величественият храм е претърпял множество премеждия, десетки пожари и земетресения причинявали разрушения и
повреди. Всъщност Източната римска империя не за пръв път е покорена и
„Света София” не за пръв път изгубва статута си на православен храм. Войс
ките на кръстоносците завладяват града през 1204 г., храмът става католически, а за константинополски патриарси били назначавани монаси, лоялни към
Ватикана. Империята се разделя на малки владения и никога повече не успява да
възвърне предишното си могъщество.
Чудо е, че Константинопол е завладян от османските турци чак през 1453 година. След XII век Византийската империя постепенно отслабва и се смалява,
изтощена от войни със съседните страни, от граждански бунтове, от кръсто-
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носните походи, от недоволства заради униатска политика спрямо Западната
църква, особено след подписването на Лионската уния през 1274 година. Византийските императори неведнъж са използвали наемна османска войска, за
да потушават граждански бунтове и войни със съседите. За отслабването на
държавата допринася и исихастката полемика, тъй като императорът Йоан VI
Кантакузин подкрепя св. Григорий Палама, а патриарх Йоан ХIV Калека е яростен
противник на исихасткото учение, имайки на своя страна голяма част от висшето духовенство и благородниците. Противопоставянето и враждата между
светските и духовните власти изтощава силите на обществото във вътрешни
конфликти, докато през същото време турците постепенно завладяват територии, изграждат крепости и неумолимо приближават столицата. През октомври
1352 г. става битката на съюзените византийци, българи и сърби при Питион –
първата голяма битка на територията на Европа с османските турци, които
се сражават в подкрепа на Матей Кантакузин срещу Йоан V. Враждата между
Йоан V и тъста му Йоан VI Кантакузин допълнително изтощава Византийската
държава и улеснява османското завоевание на Балканите, а тази битка се оказва решаваща за съдбата на империята, на континента и на християнството.
Отношенията между Църква и държава се развиват бурно и конфликтно, като
балансът често се променя към едната или другата страна. На Рождество
Христово през 906 г. патриарх Николай Мистик застанал на Царските врата,
които били изработени от дървесината на Ноевия ковчег, и не пуснал да влезе
в храма император Лъв VI заради неговото четвъртобрачие. Императорът се
обърнал и си тръгнал, облян в сълзи. Образът на каещия се император, паднал по
очи пред трона на Христос, е запазен на мозайка в „Света София”.
Изострянето се усилва след Великата схизма, разделила Западната и Източната църква. Самата схизма се случва в „Света София” на 16 юли 1054 година,
когато трима папски легати полагат на престола  папската грамота за отлъчване на патриарх Михаил Керуларий, задето тъпкал с крака светите дарове
в латинските църкви в Константинопол. Оттогава последвали много опити за
уния, посрещани с надежда от едни и враждебност от други владетели и духовници, а напрежението нараствало. През 1369 г. Йоан VI Кантакузин получава
права да преразпределя епархии, а всеки епископ при заемане на катедрата си
бил задължен да положи клетва за вярност към императора. През 1439 г. всички
епископи се подчинили на натиска на император Йоан VIII Палеолог и подписали
Фераро-Флорентинската уния и само един – Ефеският митрополит Марк Евгеник, дръзнал да се противопостави. Ала когато се върнали в Константинопол,
подписалите били низвергнати от самия народ. Чак през 1452 г., когато султанските войски се готвят за решителното нападение над християнската столица,
последният византийски император Константин XI Палеолог успява да уреди
провъзгласяването на Унията в патриаршеския храм „Света София”. За целта
пристига кардинал, водещ със себе си военен отряд, в опит да вдъхне надежда
на обезкуражените константинополски граждани. В критичната обстановка никой не се опълчва срещу властта на императора, но след този акт православните започват да отбягват „Света София”. Едва в последната нощ на обсадата,
когато става ясно, че следващият ден ще бъде съдбоносен, всички загърбили
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разногласията и се събрали около императора за последната Литургия. Но било
безвъзвратно късно.
В този момент историята прави рязък обрат. Завинаги в миналото ще остане
описаното в обредника За церемониите, съставен през Х век от Константин Багренородни: „Василевсът минава зад завесата, която е зад вратата на нартекса, и препозитът сваля от главата му короната, императорът влиза в нартекса,
където го посреща патриархът. Императорът целува Евангелието и кръста.
След това императорът и патриархът се покланят един на друг, целуват се и
заедно отиват до Царските врата. Патриархът започва да чете молитвата за
началото на Божествената литургия, а императорът взема от препозита свещ
и се моли”.
Такива са епизодичните детайли от кратката историческа справка. И в тях
сведенията са противоречиви. Най-добросъвестно ги е описал проникновеният историк Дукас във Византийска история. От една страна, той представя
завоевателя като безмилостен насилник, който заклал пред очите на баща му
14-годишния син на главнокомандващия византийската флота Лука Нотарас заради отказа му да стане градоначалник. На друго място свидетелства, че при
първото влизане на султана в храма няколко свещеници, скрити в тайни кътчета, се спуснали към него и той ги помилвал, като им осигурил дори охрана, за да
се приберат по домовете си.
Служим си с някой от тези полярни варианти на историческата картина, когато искаме да изразим нашето отношение към случващото се с храма днес. Така
избирателно постъпваме с всички факти от историята – едни подминаваме, а
върху други акцентираме.
Трагедията, сполетяла Константинопол, се случва във всяка война, затова днес
огромните музеи на имперските столици са пълни с артефакти, заграбени от
цял свят. Съдбата на всеки завоюван град е да бъде разграбен. Военачалниците разрешават на воините да грабят и плячкосват, като награда за победата.
Същото се случва, когато на 17 юли 1393 г. Баязид завоюва нашата столица
Велико Търново. Градът е разорен, патриаршеската църква „Възнесение Христово” е превърната в джамия, а останалите църкви са изгорени и сринати до
основи. Преди 7 години няколко свещеници отслужихме първата от шест века
Литургия в патриаршеския храм, възстановен през 1981 г. като музей, какъвто
е статутът му и до днес.
Ако погледнем нашата история, няма да открием нещо различно. От съществуващите до Освобождението над 30 джамии в София днес само една е действаща.
Такъв е бил броят на джамиите и в Русе. Те са разрушавани една по една, допреди
трийсетина години бяха останали три, едната от които беше съборена по време
на т.нар. „възродителен процес”. В същото време в Западна Европа за нуждите
на милионите имигранти мюсюлмани се изграждат нови джамии. Само в Германия те вече са три хиляди. Векове наред катедралата на Кьолн е най-високата
в света, а сега градът има и най-модерната джамия, осветена преди две години
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в присъствието на турския президент Ердоган. В цялата европейска история
превръщането на църкви в джамии и обратно е процес, който се движи успоредно
с историческите превратности. През ХII век главната мавританска джамия в Севиля, останала от времето на петвековното арабско господство на Иберийския
полуостров, е преустроена в катедрала, а минарето е променено в камбанария.
На 9 ав (4 август) Тит Флавий Веспасиан разрушава Йерусалимския храм и отнася
знаменитата му Менора в Рим. Оттогава Девети ав (Тиш’а бе-ав) е ден на строг
пост за юдеите, които оплакват трагедията с плача на Псалмопевеца: „Боже,
езичници дойдоха в Твоето наследие, оскверниха светия Твой храм, Йерусалим
обърнаха на развалини” (Пс. 78:1). Храмовете, разрушени през времето, когато
господства болшевишката идеология, са хиляди. Няма друг период от човешката
история, през който да са разрушени толкова храмове на всички религии.
На този фон, колкото и да е нецивилизовано, случващото се със „Света София”
не е нещо невиждано. То е в грубо противоречие с духа на толерантност и
взаимно зачитане на човешките права, особено като го съпоставим с мъдрото държавническо решение отпреди 86 години. Решението на Кемал Ататюрк
да превърне джамията в музей е прието от Министерския съвет на Турция на
24 ноември 1934 г. и освен с неговия е скрепено с още 12 подписа. Музеят е
отворен на 1 февруари 1935 г. и „Бащата на турците” лично го посещава на 6
февруари. Днес Фондацията за опазване на историческите обекти аргументира
като ищец пред Държавния съвет на Турция искането си музеят да бъде отново
превърнат в джамия с твърдението, че подписът на Ататюрк под документа
бил фалшифициран. Подобно твърдение е гавра с паметта на големия държавник,
с идеите на кемализма и с историческата обективност. Нима той би посетил
музея само пет дни след неговото отваряне, ако това не беше станало по негова воля? Нима, ако такова важно решение е взето не по волята му и още повече,
ако е фалшифицирано, той не би предприел действия да изрази волята си през
следващите три години, през които управлява страната? Нима и всичките 12
подписа са фалшифицирани? Подобни абсурдни твърдения само показват колко
безпомощни са аргументите на тези, които днес желаят да обърнат хода на
историята. Думите на турския външен министър Мевлют Чавушоглу: „Само ние
можем да решаваме какво да правим в нашата страна и как да се разпореждаме с нашата собственост” изключват страната му от цивилизования свят, а
наглостта на президента Ердоган да окачестви решението на Ататюрк като
„много голяма грешка” всъщност брутално погазва принципите на кемализма.
Решението за превръщането на „Света София” в действаща джамия беше взето с бавни стъпки, с много отлагане, за да се настрои общественото мнение в
Турция и по света, но и за да се проверят евентуалните реакции. През 2006 г.
в музейния комплекс беше обособено помещение за провеждане на мюсюлмански
обреди. Уж за нуждите на служителите от комплекса. Още тогава тази стъпка
се окачествяваше като байпас за следващите решения. Накрая, на 10 юли т.г.,
Държавният съвет на Турция прие окончателното решение за отмяна на акта
от 1934 г. и президентът Ердоган веднага подписа указа за превръщането на
„Айя София” в джамия. Негативните реакции – остри, осъдителни, заплашител-
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ни, последваха незабавно. Протести дойдоха от десетки държави и институции,
но всички те, включително и най-гневните, бяха словесни.
Всъщност протестите срещу каквото и да било рядко постигат целите, които се
заявяват. Единственото, което постигат, е да дадат знак. Продължават призивите за по-твърди и реални действия. У нас в социалните мрежи набира популярност
петиция джамията „Баня Башъ” в столицата да бъде превърната в музей. Има
предложения да се спрат новините на турски език по БНТ. Но те са предназначени
за български граждани и нямат никакво отношение към действията на Ердоган.
А какво да правим ние днес? Извън крайните и екстремни мнения, каква би могла
да бъде нашата разумна позиция? Да се примирим ли? Нашето отношение трябва да е в съгласие с Божията воля, а ние не знаем защо Бог е допуснал съдбата
на някогашното величие днес да е в окаяние. Когато се случи някакво нещастие,
ние сме склонни да мислим, че някой е наказан за лични грехове. Твърдим също,
че няма колективна вина. Но как да си обясним погубването на най-дълго просъществувалата теократична империя? Истината е отвъд лесните обяснения.
„Дните на човека са като трева; като полски цвят – тъй отцъфтява той” (Пс.
102:15). Но дали е така и с империите? Духовната култура, която оставя великата Византийска империя, е жива и ще живее в бъдните векове. Ала на географската карта „мястото  я вече не познава”. Остават и ще съществуват още
векове величествените сгради, но лишени от дух и живот.
Нашето утешение е, че Литургията, отслужена и в най-бедния храм, е толкова
величествена пред Бога, колкото и в най-велелепната катедрала. Духовното
величие не е съизмеримо с каменното или със златосияйното велелепие, дори
често пропорциите са обърнати. Ако копаем и поливаме една градина, в която
Бог не е насадил, тя няма да роди плод.
Експанзията на исляма, особено в ранните векове, до голяма степен се дължи на
силата на меча. А в своите ранни векове, когато се е разраствало като тесто,
заквасено от квас, християнството не си е служило със сила и насилие. Неговата духовна същност се съдържа в евангелските думи: „... силата Ми се в немощ
напълно проявява” (II Кор. 12:9). А Божията сила не отслабва. Може да отслабне
само нашето упование в Бога. В „Похвално слово за свети Евтимий” Григорий
Цамблак показва как да разчитаме трагичните събития: „Божественият промисъл много пъти оставя дявола да развихри буря срещу светците, за да могат,
като страдат, да го победят и да се увенчаят, а онези, които се борят с тях и
ги мъчат, да бъдат победени от тях и да станат достойни за смях”.
На споменатия последен мегадукс Лука Нотарас, който бил противник на унията
с католическия Запад, се приписват думите: „По-добре турска чалма, отколкото
папска тиара”. Изрекъл ги е с болка и гняв, като е виждал алчността и предателството на Запада. Но в критичния момент е отказал да сложи чалма, като е
заплатил с живота си. Днес ние не можем да кажем до каква степен думите му
са определили хода на историята и трагичната съдба на великата империя. Силните думи са заредени с взрив, затова трябва да внимаваме, когато ги изричаме.
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Златина Иванова е завършила история в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализира византинистика в Атина. Доктор по история на СУ „Св. Климент Охридски”. Интересите  са в областта на ранната църковна история и монашеското движение
през периода на Късната античност. Един от инициаторите и
редактор в сайта Двери БГ, преводач и издател на редица книги
и учебни помагала за интегриране знанията за християнството
в програмата за началното училищно образование.

Златина Иванова

РЕШЕНИЕТО ЗА „СВЕТА СОФИЯ”
РАЗТЪРСИ ГРЪЦКОТО ОБЩЕСТВО
На 24 юли камбаните в цяла Гърция биеха траурно като израз на скръб и протест срещу решението за превръщането на „Света София” в джамия. От Крит
до Патра и Тинос, но и в други градове в страната, в Атина, Солун, вярващи
се събраха в църквите, пеейки известния църковен химн на Света Богородица
„Возбранной Воеводе”. Почти всички гръцки йерарси посветиха проповедите си
на този болезнен проблем. Вселенският патриарх Вартоломей беше най-сдържан
от патриаршеската резиденция във Фенер, заявявайки, че превръщането на емблематичния византийски храм-музей „Света София” в джамия му е „причинило
силна болка”. Месец по-късно той повтори същото и за предизвикателното превръщане на манастира „Хора” също в джамия: „Тези два удивителни паметника
на Константинопол са били построени като християнски храмове. Те изразяват
вселенския дух на нашата вяра, любовта и надеждата ни за вечността. Неподражаемите мозайки и другите запазени икони са небесна храна за душата и неизчерпаем източник на радост за очите, както се изразяваше приснопаметният
Фотис Контоглу, и принадлежат на световното културно наследство”.
По-пространни и с акцент върху световната културна стойност на „Света София” бяха двете изявления на Светия синод на Гръцката църква – първото, обявено месец преди решението на Ердоган, а второто – непосредствено след него.

Изявление на Светия синод на Църквата на Гърция за
„Света София” от 12 юни 2020
„Храмът на Светата Божия Мъдрост е издигнат от християнския император
Юстиниан и е открит на 27 декември 537 г. като място за църковно богослужение, посветен на Божията Премъдрост, на нашия Господ Иисус Христос. Става
дума за шедьовър на архитектурния гений, световно признат като водещ па-

11

Актуално: „Света София”

метник на християнската цивилизация. Стойността му остава универсална,
защото християнството има наднационално и вселенско измерение. Никой модерен и постмодерен възглед на „мултикултурализма” не е създал паметника,
чрез който по неповторим начин е изразен християнският възглед за върховното
Добро и Красота.
Считаме, че премахването на културно-неутралната употреба на паметника
като музей, който беше благоразумно създаден от турската република през
1934 г., има за цел да превърне едно културно пространство в плячка и символ
на завоевание. Това ще доведе до силен протест и разочарование сред християните по света, което ще навреди по много начини на самата Турция. През
вековете Църквата е провела в този Храм много събори от огромно значение за
християнския живот и вяра.
И тези запазени и с неизречима красота мозаечни изображения на свещени личности от християнската вяра проповядват непрестанно с мълчанието си историческата и духовна връзка на Храма с Християнството.
Абсолютно наложително е правителството на съседната ни страна да подходи
с благоразумие и уважение към характера на този паметник, така че да вземе
правилното решение за запазване на status quo на „Света София” като музей”.

Изявление на Светия синод от 13 юли 2020 г.
„Св. синод на Църквата в Гърция изразява своето разочарование, силен протест
и загриженост от превръщането на свещения Храм на Света София, на Великата Църква на православните в Константинопол в мюсюлманска джамия и място
за ислямска молитва. С тази промяна този паметник се превръща от културно
пространство в знак за разделение и конфликт.
Както заявихме на 12 юни 2020 г. в нашето изявление „Храмът на Светата Божия Мъдрост е издигнат от християнския император Юстиниан и е
открит на 27 декември 537 г. като място за църковно богослужение, посветен на Божията Премъдрост, на нашия Господ Иисус Христос. Става дума за
шедьовър на архитектурния гений, световно признат като водещ паметник
на християнската цивилизация. Стойността му остава универсална, защото
християнството има наднационално и вселенско измерение. Никой модерен и
постмодерен възглед на „мултикултурализма” не е създал паметника, чрез който по неповторим начин е изразен християнският възглед за върховното Добро
и Красота. Считаме, че премахването на културно-неутралната употреба на
паметника като музей, който беше благоразумно създаден от турската република през 1934 г., има за цел да превърне едно културно пространство в плячка
и символ на завоевание”.
Превръщането на едно творение на европейската култура, което беше символ
на единството и мирното съжителство, в място за изолирано функциониране на
една религия, и то с дребнополитически цели и вътрешни амбиции, е на практи-
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ка проява на културен дефицит от страна на ръководството на съседната ни
страна и представлява видимо отдалечаване от общоевропейските принципи на
мира, разбирателството и уважението към различието.
Уважението към характера и посланията, които предава през вековете този
християнски Паметник, изисква пробуждането и бдителността на целия духовен
свят, на всички християнски изповедания и други църкви, на правителствата
и международните организации, които защитават мира, съвместния живот и
сътрудничеството между народите, културите и религиите, за да се отмени
това преобразуване. С тази цел Църквата на Гърция отправя незабавно призив
към международните църкви и обединения, настоявайки за възстановяването на
Паметника и възвръщането към неговата правилна употреба.”
Много по-емоционални и темпераментни бяха реакциите на гръцките митрополити, които в поредица свои проповеди коментираха събитието. Представителни за общите чувства са изказванията на Верейския митрополит Пантелеймон
и на Месогейския Николай.
Митрополитът на Верия, Науса и Кампания Пантелеймон заяви след отслужения от него Акатист на Света Богородица в храма „Св. Антоний” във Верия в
края на юли: „И така, турчино, покланяй се в „Света София”, в храма на Православието! Толкова си необразован, че не уважаваш дори своя Бог! В това е
нашата разлика. Гъркът няма дори измъчван да се поклони на Бога в джамия...
Благодарим на Ердоган, че показа на света каква е силата на Света София, на
Православието, на Християнството. И макар че днес те триумфират и крещят, че техният Бог е велик, ние знаем и вярваме, изповядваме, че няма Бог
„велик като нашия Бог, който едничък върши чудеса” и Той вижда безчестието
и осквернението, които се вършат, чува молитвите на Пречистата Дева и
чрез тях ще избави и Света София, и Своя народ „от всяка скръб и нужда”,
стига ние да останем с Него и да призоваваме с вяра помощта и закрилата
на Пресвета Богородица”.

Месогейски митр. Николай: Нека построим „Света София”
там, където щеше да бъде джамия
„Скъпи братя, в тези дни освен изпитанието на пандемията, която застрашава
целия свят и преобърна всичко, сме свидетели и на едно системно поругание
на свещените тайнства, богослужението, вярата, но и към самата личност на
Бога. Нашите отци са ни завещали спасителните тайнства, непроменимото
учение на Христос и нуждата от богослужение. Така е създадена Божествената
литургия, светите последования и места за богослужба.
Кулминация на тяхната вяра бил опитът да се създаде на земята едно знаково
място, посветено на Премъдростта и Божието Слово, нашия Господ Иисус Христос, един храм, който да отразява Божията слава в нашия свят. И те успели да
постигнат това с много усилия, използвайки най-различните дарувания, с волята
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на техните владетели, с голяма вяра и благочестие. С много молитви създали
място за поклонение на истинския Бог.
Така била построена „Света София” в Константинопол. Един храм, напоен със
сълзите на молитвата, с тамяна и песнопенията във възхвала на Бога, с молебени и исторически посвещавания, със звъна на камбаните и ударите на клепалата, носещ печата на разтърсващата история на Византия и ромейството,
напоен с мъченическа кръв и жертви, с безкрайни служби и последования. Един
земен шедьовър на вярата и на духовната култура. Едно доказателство за богоустановения характер на православната вяра и на нашата Църква.
Тази светиня за нашия род и вяра след около 900 години богослужение беше
осквернен за 500 и повече години, тъй като с насилие и нечестие храмът служеше за джамия. През последните 86 години бе признат за музей, за паметник
на световното културно наследство и за световен символ на междукултурното съвместно съществуване. Макар че това беше израз на един светски тип
уважение, все пак това продължаваше да бъде отрицание на неговата истина
и обида.
Скорошното решение за превръщането му отново в мюсюлманска джамия наистина ни разтърси и като християни, и като нация. Разбираме, че за това нямаше никаква необходимост. То бе просто решение с политическа цел, израз на
религиозна омраза и провокация, на националистична злоба и страст, проява на
историческо неуважение не само към културата, но преди всичко към вярата ни
в Христос, към истинската Божия Премъдрост.
Всички ние, като нация, като ромеи и като православни християни, страдаме.
Страда нашата история, страда нашето религиозно съзнание, страда нашата
надежда, страда нашата вяра, всички тези многоценни съкровища, които обаче
не губим, защото са дълбоко вкоренени в сърцето и съвестта ни. Наранява ни
духовното безразличие на християнския свят. Но не ни изненадва. Без вяра изчезва християнството... на християните.
Нашата митрополия, като един отговор на тази провокация, обявява, че вече
започва изграждането на храм на Божията премъдрост на терена в Герака. Това
е нашият нов оброк – една малка „Света София” на нашата митрополия.
И накрая, нашата молитва е сега, когато „Света София” е предадена за религиозна употреба, за мюсюлманска молитва, да започне борба тя да може да се
използва и за православно богослужение от нашия Вселенски патриарх от време
на време, с непокрити мозаечни икони, озвучена от църковни химни и оживявайки
за своето първоначално предназначение.”
Интересен критичен поглед към тези настроения предлага известният гръцки
философ и публицист Христос Янарас. В своята авторска рубрика в гръцкия
вестник Катимерини той пише следното:
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Христос Янарас, в. Катимерини, 26.07.2020
Нашата фатална необразованост
„Колко смешни ставаме днешните гърци, когато „трябва” да защитим елинизма на
миналото, което безсрамно пренебрегваме (древнокласическото) или което дълбоко
презираме и от което спонтанно страним (т.нар. византийско)! На всеки непредубеден и поне малко образован човек му идва да се смее (или да скърби, според вида на
неговото „елинофилство”), когато чуе нашите политически лидери и партийни водачи
да протестират, че Ердоган отново е направил „Св. София” джамия.
Господстващият манталитет в днешна Гърция на войнстващ нихилизъм и фанатична
привързаност към Просвещението диктува на партиите (от т.нар. левица и „прогресивната” десница) да изискват от международните организации защита на „културния паметник” и „произведенията на изкуството”, обобщени с наименованието „Св.
София”. Горките, не знаят онова, което добре знаел Завоевателят и което много
добре е осъзнал и Ердоган: че „Св. София” не е просто „религиозен храм”, макар и с
изключителна красота и съкровища с огромна художествена стойност. Той е символът (автентичността) на „империята”, тоест на един транснационален „ред на
нещата”, който обобщава определен начин на живот или култура. В продължение на
много векове „Св. София” олицетворявала „брака” между Рим и Атина, еклисията на
общината и латинския ред (ordo rerum), между Хераклит и Аристотел и „църковното
царство”. С Мехмед Завоевателя целта бе пренесена на нивото на опростеното
желание за „космополитизъм”, а Ердоган изглежда очарован от визията детската
„метафизика” на исляма да пребори в международен план историко-материалистичния
кретенизъм на „левите” и „десните” образувания, спечелвайки лесно предимство.
Нашите политически и партийни лидери нито подозират, нито се интересуват от
гореспоменатата накратко перспектива – и тази констатация не е арогантен упрек,
а е горчива и болезнена. Ако можеше да се намери някой уважаван журналист, който
да зададе само един въпрос към бившите ръководители на държавата (всички те избор на нашия премиерски абсолютизъм), на бившите премиери: „Защо Партенонът е
по-важен от Айфеловата кула, а „Света София” е по-важна от моста в Бруклин?”, ще
получи отговор в духа на консервативното празнословие, което може би ще събуди
съзнанието за колективен срам. Това е сигурно.
За съжаление вече се загуби възможността за обществен диалог – съставът на
комисията за честването на 200 години от освободителната революция през 1821 г.
го потвърждава. Това би бил добър повод освен глупавите тържества и емоционални
детинщини да погледнем към себе си сериозно и да сравним нашия случай с този на
турците.
И двата народа се стремяхме да участваме в модерността на Запада. Ние, потомци
и изпълнители-продължители на гръко-римската империя, а след това роби на турците, но с много активно съзнание за имперското величие и за античната слава.
Турците, народ на степите и войната, на клането и господството, влязоха в „цивилизацията” чрез една религия, основана на насилието и принудата. Те се отличиха
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в изкуството на изящната украса, но винаги неравностойни спрямо гърците, чиито
изкуства винаги бяха пораждани от приоритета на метафизичните им търсения.
След 400 години османско подражание на империята и динамично присъствие на гърците на европейските и египетски пазари, в корабоплаването в Средиземноморието
до Черно море те се принудиха – първо гърците със студената баварокрация, а после
и турците с династа Кемал, да се подчинят на организираната колективна форма,
която роди Европа: нацията-държава. Конституционната логика на „националната
държава” била философията на „Просвещението”, тоест освобождаването на обществата от тиранията на римокатолическия авторитаризъм и протестантския
легализъм.
Кемал се опита да превърне Турция в нерелигиозна (laïque) държава. Така успя да я
превърне в „ключа” за международните „баланси на терора”. Ердоган, бидейки
по-проницателен, призна, че кемалисткият избор е довел закономерно турците
до злочестата съдба на гърците: от „империя”, въплъщаваща ярката цивилизация на Партенона и (като органично продължение) на „Света София”, тя се превърна в нелепо държавно образувание в постколониална тотална зависимост от
Запада, постоянно подчинена финансово, институционално и културно. Имитацията и подчинението гарантират продажни „управници”, гнила администрация,
бедно и осакатено образование, примитивни разделения и много, много нелепост.
Помисли по този въпрос, скъпи читателю.”
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Мустафа Акьол (род. 1972 г.) е турски журналист и изследовател в Института „Като” във Вашингтон. Привърженик на мнението, че ислямът е съвместим с ценностите на либерализма и
Просвещението, той сътрудничи на редица издания, сред които
Ню Йорк Таймс, Вашингтон Пост, Уолстрийт Джърнъл. Автор е
на книгата Ислям без крайности. Отношението на мюсюлманите към свободата (2012 г.), предстои издаването и на книгата му Преоткриване на мисълта от мюсюлманите: завръщане
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текст е публикуван в Ню Йорк Таймс на 20 юли 2020 г.

Мустафа Акьол

ДАЛИ ПРОРОКЪТ МОХАМЕД БИ
ОДОБРИЛ ОБРЪЩАНЕТО НА
„СВЕТА СОФИЯ”?
Решението на Турция да обърне бившата църква в джамия противоречи на
плуралистичните принципи на основателите на исляма.
Неотдавнашното решение на турското правителство да превърне отново от
музей в джамия величествената „Света София” – някога най-голямата катедрала в света – беше възприето като лоша новина от християните по света. Папа
Франциск каза, че това решение му е „причинило болка”, а духовният водач на
източното християнство, Вселенският патриарх Вартоломей, каза, че е „натъжен и разтърсен”. Противопоставено на радостта, изказана от консервативните мюсюлмани в Турция, всичко това може да изглежда като поредния епизод от
една стара история: ислямът срещу християнството.
Ала има мюсюлмани, сред които съм и аз, които не изпитват задоволство от
тази историческа стъпка, и за това има основателна причина: принудителното
обръщане на свети места, което се е случвало много пъти в историята на човечеството, може да бъде критикувано дори от чисто ислямска гледна точка.
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За да стане ясно защо, трябва да се обърнем към ранния ислям, възникнал през
седми век в Арабия като монотеистична кампания срещу политеизма. Пророкът
Мохамед и неговата малка група вярващи виждали в другите монотеисти – евреи и християни – свои съюзници. А когато тези първи мюсюлмани били подложени на преследване в езическа Мека, някои от тях намерили убежище в християнското царство в Етиопия. Години по-късно, когато пророкът управлявал Медина,
той кани група християни от град Наджран да се поклонят в неговата джамия.
Подписва с тях договор, в който се казва:
„Да няма намеса в практикуването на тяхната вяра... Нито един епископ да не
бъде отстранен от неговата епархия, нито един монах – от неговия манастир,
нито един свещеник – от неговата енория”.
Този религиозен плурализъм е отразен и в Корана, където се казва, че Бог защитава „манастирите, църквите, синагогите и джамиите, където е поменавано
Божието име” (22:40). Това е единственият стих в Корана, в който се споменават църкви, и то в напълно уважителен тон.
Наистина, тази богословска близост не може да възпре политическите конфликти. Това не спира мюсюлманите веднага след смъртта на Пророка да завладеят
християнски земи от Сирия до Испания. И все пак ранните мюсюлмански завоеватели правят нещо необичайно за времето си: не докосват светилищата на
покорените народи.
Духът на Пророка е проявен най-добре от втория му наследник, или халиф, Омар
ибн ал Хаттаб, малко след завладяването на Йерусалим през 637 г. Градът, управляван от християните от векове, е превзет от мюсюлманите след дълга и
кървава обсада. Християните се страхуват от клане, но вместо това, когато са завладени, получават аман, или безопасност. Халиф Омар, „Божи слуга” и
„предводител на правоверните”, обещава сигурност за техните „притежания,
църкви и кръстове”. Той също така уверява:
„Църквите им да не бъдат отнемани и разрушавани … нито кръстовете им да
бъдат премахвани”.
Християнският историк Евтихий дори разказва, че когато халиф Омар влязъл в
града, патриархът на Йерусалим Софроний го поканил да се помоли в най-святата от всички християнски светини: църквата на Божи гроб. Омар учтиво отказал с обяснението, че по-късно мюсюлманите може да използват тази молитва
като причина да превърнат църквата в джамия. Вместо това той се моли на
празно място, пренебрегвано от християните, но почитано като свято място
от евреите както тогава, така и сега, на Храмовия хълм, където днес се издига Стената на плача, последната останала част от древния храм на юдеите,
където са издигнати джамията на Омар и Куполът на скалата.
С други думи, ислямът стъпва в Йерусалим, без да го обръща. Дори „четири
века след мюсюлманското завоюване”, както посочва израелският историк Одед

18

2020 / брой

7 (154)

Пери, „градският пейзаж на Йерусалим остава доминиран от християнски публични и религиозни сгради”.
Ала ислямът все пак се превръща в религия на империя, която, подобно на всички
империи, се стреми да намери оправдание на своя апетит за хегемония. Скоро се
намират юристи, готови да обяснят по друг начин примера на Йерусалим: християните там са получили пълна сигурност, защото са се съгласили градът да бъде
предаден мирно. Докато градовете, които се съпротивляват на мюсюлманските
завоеватели, подлежат на плячкосване, поробване и обръщане на техните църкви.
По думите на турския учен Неджметтин Гюней легитимирането на обръщането
на църквите не се основава на Корана, нито на примера на пророка, а е резултат
по-скоро на „административна регулация”. Юристите, прокарали това решение,
добавя той, „вероятно се опитват да създадат общество, което да оправдае
върховенството на исляма в епохата на религиозни войни”.
Друг учен, Фред Донър, експерт по ранен ислям, твърди, че в името на този политически стремеж са били изменени по-ранни документи. Така например по-късните версии на амана, даден на християните от Дамаск, предоставят на мюсюлманите „половината от техните домове и църкви”. Но в ранните версии на
документа такава клауза не съществува.
Когато османците достигат пред портите на Константинопол през 1453 г.,
ислямските нагласи отдавна са били подложени на империализация, а и са били
утвърдени вследствие на дългите конфликти с кръстоносците. Ползвайки се от
спорната интерпретация на ханафитската школа в юриспруденцията, следвана
от тях, те обръщат „Света София” и няколко други големи църкви в джамии.
Но те правят и други неща, свидетелство и за добрите ценности на исляма:
предоставят пълна защита не само на гръцките, но и на арменските християни,
възстановяват Истанбул като космополитен град и скоро приветстват испанските евреи, бягащи от католическата инквизиция.
Днес, векове по-късно, въпросът пред Турция е коя страна от това сложно османско наследство е ценена по-високо.
За религиозните консерватори, обединени през последните две десетилетия зад
президента Реджеп Тайип Ердоган, отговорът, изглежда, е свързан с имперската
слава, въплъщавана от един абсолютен владетел.
За други турци обаче величието на османците се крие в техния плурализъм,
вкоренен в самото сърце на исляма, който днес може да вдъхновява различни
подходи – като откриването на „Света София” едновременно за мюсюлманско и
за християнско богослужение, за което настоявам от години. Друг такъв подход
би бил отварянето на семинарията в Халки, християнската богословска школа,
основана през 1844 г. под османска закрила, станала жертва на светския национализъм през 1971 г., която и до днес остава затворена въпреки призивите на
защитниците на религиозната свобода.
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За по-широкия мюсюлмански свят „Света София” е припомняне, че нашата традиция включва както нашата неизменна вяра и ценности, така и наследство на
империализма. Последното е горчив исторически факт, също както християнския империализъм или национализъм, жертва на които са ставали нашите джамии и дори живот – от Кордоба до Сребреница. И днес трябва да се опитваме
да лекуваме тези рани от миналото, а не да отваряме нови.
Затова, ако ние, мюсюлманите, наистина искаме да възродим нещо от миналото,
нека се възползваме от примера, предложен от пророка и осъществен от халиф
Омар. А това означава да бъде спряна практиката на обръщане или повторно обръщане на светилища. Всички религиозни традиции трябва да бъдат уважавани.
А великодушието на толерантността трябва да надделее над дребнавостта на
стремежа за превъзходство.
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Илдирай Огюр (род. 1978 г.) е турски журналист, колумнист за турския всекидневник Карар. Статията му е
публикувана на 23 юли 2020 г. в базираното в Лондон издание Middle East Eye.

Илдирай Огюр

„СВЕТА СОФИЯ”: АТАТЮРК
И БОГАТИЯТ АМЕРИКАНЕЦ,
ПРОМЕНИЛИ НЕЙНАТА СЪДБА
86 години по-късно продължава дебатът за решението от
1934 г., с което „Света София” е превърната в музей. Този
дебат отеква в решението на Ердоган да превърне „Света
София” отново в джамия

Както се очакваше, Държавният съвет на Турция този месец отмени решението
на кабинета от 1934 г. за превръщането на „Света София” в музей. Така беше
отменено решение на бащите основатели на Турската република, сред които
Мустафа Кемал Ататюрк, Исмет Иньоню – турският генерал и държавник, служил като втори президент на Турция от 1938 до 1950 г., и Джелал Баяр – третият президент на Турция в периода 1950–60 г.
Един час по-късно президентът Реджеп Ердоган подписа указ, с който „Света София” беше предадена на Дирекцията по религиозните въпроси и трябваше да бъде
отворена за молитви отново, повече от осем десетилетия след първото решение.

Уитмор и спасяването на византийското наследство на
Истанбул
Как обаче „Света София” беше превърната в музей? На 12 юни 1929 г. осем богати и известни американци се срещат в хотел „Токатлян” на истанбулската

21

Актуално: „Света София”

улица „Истиклал”. На вечерята същата вечер те решават да създадат Американски византийски институт, променил съдбата на „Света София”. Негов
същински ръководител става Томас Уитмор, човек с много контакти и учен със
страст към византийското изкуство.
Уитмор е човек с широки връзки и познанства – от американски богаташи до
руски принцове, сред които художникът Анри Матис и литературната критичка
Гъртруд Щайн. Уитмор е известен с големите си шалове и страстта си към
шапките. Той е набожен, гей и вегетарианец.
По това време над света вече е надвиснала Голямата депресия, но същинското
постижение на Уитмор е успехът му да убеди богати американци да обединят
сили за спасяването на образците на византийското наследство в Истанбул.
Две години по-късно той успява да издейства от Анкара разрешение за откриването на покритите до този момент византийски мозайки в „Света София”.
Турският кабинет взима решение за това на 7 юни 1931 г. и то е подписано от
Ататюрк и Иньоню. Според архивите на Византийския институт решаваща роля
за получаването на това разрешение изиграва Джоузеф Грю, по това време посланик на САЩ в Анкара. Грю и Ататюрк се познават добре, а на кадри от това
време може да се види как двамата се обръщат към американската общественост през 1927 г., за да представят „нова Турция”.
Това е и време, в което бивши врагове, като бившия премиер на Гърция Елефтериос Венизелос, настояват за сближаване с Турция. Анкара и Атина подписват
споразумение за мир и сътрудничество през 1930 г., след като Венизелос посещава Турция. По-късно той номинира Ататюрк за Нобелова награда за мир. По
това време Турция иска да се присъедини към Общността на народите в опит
да постигне баланс във външните си отношения в контекста на надигащия се
фашизъм.

Тайно решение
Решението на Анкара за разкриване на мозайките е посрещнато на Запад с фанфари, макар самите турци да остават в неведение. Решението е взето толкова
тайно, че турските вестници научават за него два месеца по-късно, след като
прочитат съобщението за това в Ню Йорк Таймс.
Същия ден турските вестници съобщават за пристигането от Ню Йорк на двама американци, и за писмо, изпратено от Ататюрк до американския президент.
Добавени са мненията на местни официални лица, които подчертават, че работата по мозайките няма да промени характеристиките на джамията.
През първата година Уитмор и неговите работници успяват да разкрият мозайките в страничните зали. Ала джамията все така остава открита за молитви
и така се стига до възникването на следващия въпрос: как да бъдат разкрити
мозайките с икони вътре в джамията?
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По стечение на обстоятелствата тогава Ататюрк кани Уитмор на конгрес на
историци в Анкара. Посрещнат е от осиновената дъщеря на Ататюрк Зехра,
починала по-късно, по време на следването си във Великобритания, след самоубийство или „падане от влак”, докато е на път за Франция.
Ататюрк говори с Уитмор на среща, широко отразена от пресата, на която той
изслушва американския учен за византийските мозайки и приема съветите му
да изпрати Зехра във Великобритания да изучава английски език. Но снимката на
Ататюрк с Уитмор не е достатъчна, за да покори публиката.
Клюките за хода на възстановителните работи се увеличават и това става
причина за опита на Халил Етем, политик и съосновател на Византийския институт, да успокои хората. Появявайки се заедно с Уитмор в „Света София”, Етем
казва, че в джамията нищо не е повредено и че иконите не са били забранени в
исляма.

Новина като бомба
Първият официален документ, с който започва преобразуването на „Света
София” в музей, е писмо от 25 август 1934 г., подписано от тогавашния
министър на образованието Абидин Йозмен, до кабинета на министър-председателя.
„В отговор на полученото устно нареждане изпращам проект на заповедта за
превръщането на джамията „Света София” в музей”, пише Йозмен. В отговор
кабинетът на министър-председателя създава незабавно комисия и изготвя списък със задачи за изпълнение.
Йозмен разкрива подробности за тази устна заповед след пенсионирането си
през 1949 г., когато посещава генералния директор на музея „Света София” Музафер Рамазаноглу: „Беше ми казано внимателно, главно от Ататюрк, че вместо
тя да бъде запазена като нещо, принадлежащо само на една религия и класа,
много по-подходящо ще бъде „Света София” да бъде превърната в музей, открит
за посетители от всички нации и религии”.
Новината за решението за превръщането на сградата в музей пада като бомба.
Всички са изненадани. Вестникарските репортажи твърдят, че дори управителят на музеите не знае какво се случва.
Внезапното решение е подложено на критика дори от близкия до Ататюрк
всекидневник Джумхуриет в статия на първа страница. „Трябва да признаем,
че сме учудени от съобщенията, че „Света София” ще бъде превърната в музей. Постоянно си задаваме въпроса: в какъв музей? Самата „Света София”
е най-прекрасният музей и сама по себе си е чудесен исторически паметник.
Не можем да проумеем как е възможно този паметник да бъде превърнат в
музей”.
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Послание към Запада
Следва решение на кабинета. На 24 ноември 1934 г. кабинетът постановява, че
превръщането на „Света София” в музей ще бъде щастливо събитие за източния свят и ще се превърне в образователна институция за цялото човечество.
Много са теориите какви са мотивите, довели до това решение. Според някои
това е послание към САЩ и към Запада като цяло, че новият режим в Турция е
светски и мирен. Други настояват, че това е жест към Балканския пакт, подписан същата година между Гърция, Югославия и Румъния.
Междувременно Уитмор продължава да работи до края на 40-те години, разкривайки изумителните мозайки в манастира „Хора” в Истанбул, след като завършва работата си в „Света София”1. Умира във Вашингтон през 1950 г. на път за
Държавния департамент, където има среща с Алън Дълес, първия цивилен директор на ЦРУ. Някои твърдят, че Уитмор също е бил разузнавателен източник.
Когато почива, носи със себе си албум с мозайките от „Света София”.
Каквато и да е причината, решението за превръщането на една сграда с голямо
значение за религиозния и социален живот на Истанбул, служила като джамия в
продължение на повече от четири века, без никакъв външен натиск, е неприятна
и травматична изненада за религиозните сегменти на обществото.
Това е причината религиозните консерватори отдавна да мечтаят „Света София” отново да бъде превърната в джамия. Най-голямата джамия в Истанбул
е била превърната в музей само за една нощ единствено защото такова е
било желанието на държавния ръководител по това време. Обществеността и
вестниците не получават възможност да реагират, а държавата, без да се бави,
влага всичките си ресурси за изпълнение на решението.

Дебатът продължава
Дори 86 години по-късно решението от 1934 г. продължава да предизвиква дебати. И колкото и да е трагично, механизмите за вземане на решения в Турция
остават същите както и през 1934 г., както се вижда от последните ходове за
промяна на статута на „Света София”.
В продължение на две десетилетия президентът не направи нито една стъпка в
посока на подобно решение за „Света София”, а в отговор на исканията за това
отговаряше, че хората трябва първо да изпълнят съседната джамия, и отхвърляше като провокация призивите за превръщането на „Света София” в джамия.
А след това внезапно даде зелена светлина. Държавният съвет, който на три
пъти отхвърляше подобни искания от 2005 г. насам и чийто главен съдия беше
1

На 21 август 2020 г. беше оповестено, че турските власти са взели решение и църквата „Христос Спасител”
в манастира „Хора” („Карие”) да бъде превърната отново в джамия и да бъде открита за мюсюлмански молитви. Б.р.

24

2020 / брой

7 (154)

назначен, след като миналата година гласува за отмяна на местните избори
в Истанбул, единодушно отмени предишното решение на кабинета на министър-председателя и превърна „Света София” в джамия.
Някои настояват, че целта е да бъде отклонено вниманието от икономическите
проблеми на Турция или да бъде спрян електоралният срив; други казват, че истинската цел е да бъде изпратено послание в чужбина.
Със същия механизъм за вземане на решения, който напомня 30-те години на миналия век, и на фона на аплодисментите от хора, които се радват от вдигането
на проклятието на Мехмед II, споменато в документа за даряването на „Света
София”2, днес има вкарани в затвора по политически причини, а избрани кметове
губят своята длъжност.
Турция от 1934 г., когато беше променен статутът на „Света София”, и Турция
през 2020 г. изглеждат много близки.
Превод от английски: Момчил Методиев

2

Има се предвид проклятието, споменато от Мехмед II Завоевателя в документа за даряването на „Света
София”, което да сполети всеки, който измени неговото решение. Проклятието е използвано като основен аргумент от консервативните религиозни среди в Турция за връщането на статута на джамия на църквата „Света
София”. Б.р.
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Кардинал Мигел Анхел Аюзо Гиксо е председател на Папския съвет за междурелигиозен диалог. Роден през 1952 г.
в Севиля, Испания, през 1980 г. полага монашески обети в
Конгрегацията на отците мисионери комбониани на Пресветото сърце Исусово. През 1982 г. той завършва Папския институт за арабски и ислямски изследвания и същата година е ръкоположен за свещеник. От 1982 до 2002 г.
упражнява мисионерско служение в Египет и Судан, а от
1989 г. е професор по ислямски изследвания в Хартум, Судан. През 2007 г. е назначен за консултант в Папския съвет за междурелигиозен диалог, от 2012 г. е секретар на
Съвета, а през 2019 г. е назначен и за негов председател.
През 2016 г. е ръкоположен за епископ от папа Франциск.
Участва активно във възстановяването на диалога с Върховния имам на джамията „Ал
Азхар” Ахмед ел Тайеб, довел до подписването на Декларацията за човешко братство по
време на посещението на папа Франциск в Абу Даби през февруари 2019 г. Кардинал Аюзо
Гиксо посети България през юни 2020 г., а непосредствено след своето посещение отговори на въпросите на Християнство и култура (редакцията благодари за съдействието
на българския посланик във Ватикана Богдан Паташев).

БРАТСТВОТО Е НЕ САМО ИДЕАЛ,
А РЕАЛНОСТ, КОЯТО ИСКАМЕ ДА
РАЗВИВАМЕ
Кардинал Мигел Анхел Аюзо Гиксо отговаря на въпросите на
Християнство и култура

Какво представлява Папският съвет за междурелигиозен диалог, кога е създаден, какви са неговите цели и постижения?
Папският съвет за диалог е дикастерият на Римската курия, който веднага
след Втория ватикански събор започва да работи за насърчаване на диалога по
границите на християнството и другите религии. Католическата църква чрез
папата му е поверила следната мисия: „Съветът работи за това диалогът с
последователите на другите религии да се разгръща по адекватен начин и насърчава различни форми на отношения с тях; той организира различни изследвания и конференции, чиято цел е взаимното опознаване и зачитане, като чрез
този съвместен труд се отстояват достойнството на човека и неговите духовни и нравствени ценности” (Const. Ap., Pastor Bonus, 160).
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Независимо че днес диалогът е много актуален и се извършиха големи крачки
напред, струва ми се, че хората срещат трудности да съзрат присъствието на
Бога в своя всекидневен живот или в околната среда. Ето защо, благодарение
на мнозина християни и хора с добра воля, Църквата, съдействайки за междурелигиозния диалог, прави услуга на човека и пази вратите на надеждата открити.
Със сигурност често срещате хора, убедени, че действията на Католическата църква в подкрепа на диалога са само изкусно прикрит прозелитизъм.
Какво им отговаряте?
По този повод ще отговоря с думите на папа Франциск, произнесени на 20 май
2019 г. по време на общото събрание на Папския институт за чуждестранните
мисии, че прозелитизмът наистина е „опасност, която се завръща”. Той произтича най-вече от една „политико-икономическа концепция” за мисията на Църквата
и възвестяването на Евангелието. Това не е евангелизация, а прозелитизъм!
Онова, което е от значение в диалога, е свидетелството, което всеки иска да
даде на другия, без предразсъдък и догматизъм, с простота. Доколкото вярващите в единия Бог, да се позовем само на тях, винаги имат дълга да възвестяват
вярата си и да бъдат свидетели на единия Бог.
Днес политиката на толерантност сякаш е в отстъпление, а модерна е
т.нар „политика на идентичност”. Свидетели сме на все по-активното
инструментализиране на религията по места от политиците. Не прави ли
това диалога невъзможен, или поне трудно постижим извън думите и декларациите?
Какъв е проблемът с толерантността? Като вярващи, сме убедени, че всички
ние сме творения на единия Бог. Ние сме едно семейство, а в едно семейство
братът, сестрата, дядото и лелята не се „толерират”, те се обичат!
Така че, като християни, ние отиваме отвъд толерантността и несигурните,
чисто фасадни компромиси, за да потърсим искрено срещата и диалога. Братството е не само идеал, то е реалност, която бихме искали да отглеждаме и
развиваме.
Разбира се, в тази връзка е необходима пълна автономия на религията спрямо политиката. Което не означава, че няма политически предизвикателства:
например как да примирим идентичността в обществото с откритостта към
другия? Преди всичко смятам, че трябва да познаваме традициите на другия –
религиозни, културни, исторически – и да ги зачитаме наистина.
Председател сте на Върховния комитет за човешко братство, натоварен
с изпълнението на подписания в Абу Даби „Документ за човешкото братство, за световен мир и съвместно съществуване”. Какво е реалното съдържание на този комитет, какви са целите и успехите на комитета?
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Разговор

Ако се вдъхновяваме от духовността на диалога, можем да дадем собствения
си принос за пътя към братството и съжителството на религии и култури. В
този смисъл създаването на Върховния комитет за човешко братство е показателно, защото той признава Документа за човешкото братство, за световен
мир и съвместно съществуване, подписан заедно в Абу Даби от папа Франциск
и Върховния имам на „Ал Азхар” на 4 февруари 2019 г. – рамка, която гарантира
осъществяването на съдържащите се в нея цели. Това са духовните арсенали
на всички религии: зачитане на различието, диалог за закрила и зачитане на
общите права на живот – от физическата неприкосновеност до основните свободи – тоест свободата на съвестта, на мисълта, на свободното слово и на
религията.
Френският писател Андре Малро е известен с прогнозата си, че XXI в. или
ще бъде религиозен век, или изобщо не ще го бъде. Какъв според вас се очертава да бъде нашият XXI в.?
Ще ви отговоря с друга фраза на големия френски писател, когото току-що
цитирахте: „Има два начина да бъдеш човек сред човеците: да задълбочиш общението си и да култивираш различието си”. По този понякога труден път
човекът винаги ще среща Бога.
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Фабрис Аджадж (род. 1971 г.) е френски философ и драматург, ръководител на швейцарския институт „Филантропос”. Роден е в еврейско семейство, завършва
Института за политически науки в Париж. Бил е част
от крайнолеви групи до 1998 г., когато се обръща към
християнството и влиза в лоното на Католическата
църква. Негова съпруга е актрисата Сифреин Мишел.
Баща на осем деца. От 2014 г. е член на Папския съвет за миряните. Участник в проекта „Изгубеният
обект” – заедно с Мишел Уелбек, Джон Гелдер и Клод
Александър (1995 г.). Автор на книгите: Земята, път към небето, Да успееш смъртта
си, на есеистични творби за художници – Страданието на Възкресението (за Аркабас)
и Мистичният агнец (за братята Ван Ейк) и др. Предложеният тук текст е на лекция,
изнесена на 4 март 2018 г. в базиликата „Нотр Дам” в Париж.

Фабрис Аджадж

И СЛОВОТО СТАНА ДЪРВОДЕЛЕЦ
или Благата вест на нашите ръце

Имам чук, наследен от баща ми. Този чук, който дълго съм наблюдавал в детството си, днес ми служи, за да закова по-добре библиотеката или да окача някоя картина в стаята на децата си. Главата на чука е от черна стомана, по нея
е избила ръжда; профилът му напомня на пате, а теглото му е половин килограм.
Дръжката е от ясеново дърво и по нея има разширения, донякъде напомнящи
ханша на жена, но на доста отрудена жена – което идва да покаже, че все пак
става дума за чук. Взимам го в ръка. Още щом го вдигна, усещам с удоволствие
ръката, рамото си, динамиката на моите мускули: хармоничното неравновесие
между ергономията на дръжката и тежестта на метала винаги предизвиква у
мен желанието да започна да кова.
Здравата сме ковали с този чук, баща ми и аз. Фабричното клеймо на дръжката се е изличило, отстъпвайки място на патината на времето. Изпотената
ми длан го е предавала на изпотената бащина длан. И така, без да си даваме
сметка, че докато сме работили над нещо, сме извършвали дело, символизиращо
прехода между поколенията. Тъкмо това ме удивява. Чукът е понесъл целия този
преход, докато и най-добрите ни технологични апарати не са в състояние да го
понесат.
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Баща ми не ми е оставал своето „Блекбъри 5790”. Нито своя „Айфон 3”. Смартфонът също не подлежи на патината на времето. Средната му употреба не
надхвърля две години. И ако се предава от едно поколение на друго, то е под
формата на отпадък. През 2016 г. сме произвели 435 000 тона отпадъци от
мобилни телефони. При това отказваме да ги предадем на преките си потомци.
Извозваме ги с кораби на други континенти – в Гана или в Нигерия – в името на
солидарността с африканските ни братя...

Сравнителна реклама
Винаги ли смартфонът има по-малко бъдеще от един чук? Така е по силата на
един общ закон: колкото някой обект иска да е по-футуристичен, толкова по-малко бъдеще той има. И по-малко минало, разбира се. За разлика от чука. Тъкмо
непригодността му да има минало го прави непригоден за прехода. Палеоантрополозите установяват, че чукът е почти толкова древен, колкото и човешкият
интелект. Там, където има човек, има чук. Откриват чук до пищялна кост на
стотици хиляди години и вълнението ни обзема: можем да сме сигурни, че тази
пищялна кост е на някого от нашите предци. Чукът говори за нея.
Разбира се, в онези епохи на дялан или оглаждан камък той не е бил така съвършен, както чуковете през последните векове. Чукът също е познал невероятен
прогрес. Присъщо за прогреса е да ни приближава до целта и да успеем да я
постигнем. Идеята за безграничен прогрес е противоречие в термините: как да
гарантираме, че има прогрес, щом целта постоянно се отдалечава? Все едно да
обвържем пътя на съвършенството с Танталовите мъки. И така един ден чукът
постига съвършената си форма, съчетавайки послушното дърво и тежкия метал, като подканва ръката да играе с китка и с лакът. Когато подхванем чука,
имаме усещането, че се вписваме в дълга линия: по-скоро преследваме човешката цел, а не сме в разрив с нея. Смартфонът, чийто хоризонт се ограничава в
промеждутъка от две години, се вписва много добре в групата WhatsApp, но не
и в смяната на поколенията. Безспорно той ни предлага множество несравними
приложения, но винаги ни фрустрира, изглежда така несъвършен спрямо предходния модел.
Неговият недостатък е не само недостатък на миналото или на бъдещето.
А и на настоящето. Не можем да го вземем в ръка, както чука. Смартфонът
ни свързва със „социална мрежа”, но не прави налично заобикалящото ни, нито
собствената ни плът. Стреми се да ни накара да забравим, че имаме тяло, докато тъкмо това тяло заявява себе си при съпротивата на чука.
Остават пръстите, разбира се. Смартфонът ни позволява да използваме пръстите си с неподозирана ефикасност. Академик Мишел Сер1 бе очарован от пръстите на младите в тяхната комуникация: „Наблюдавам ги с възхищение как изпращат есемеси с два пръста – нещо, което никога не съм в състояние да сторя
с кьопавите си пръсти. Затова съм ги кръстил с цялата нежност, която може
1

Мишел Сер (1930–2019) – френски философ на науката, член на Френската академия. Б.пр.
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да изпитва един дядо – поколението на Палечка и на Палечко”. Любопитното е
как този толкова нежен дядо не е обезпокоен от това, че човекоядецът е изял
останалите им пръсти.

Технологичен прогрес и технически регрес
Изчезването на другите пръсти заслужава обяснение. Технологичният прогрес
често води до технически регрес. Стига се до все по-голяма манипулация и все
по-малко майсторлък в нещата. Употребата нараства, умението намалява. Ръцете ни са винаги тук, без съмнение, но като органи-свидетели, остатъчни израстъци от извършваща се метаморфоза. Когато не изпълняваме гласова команда,
извършваме процеси с пръстите си, натискайки върху клавишите чрез нашата
тактилна способност. Лексикалното узурпиране не може да скрие очевидното:
дигитализацията доведе до загуба на уменията на нашите пръсти. Нещо, което потвърждава един от героите в Елементарните частици на Мишел Уелбек:
„Бидейки извън икономико-производствения комплекс, даже не съм в състояние да
осигуря собственото си оцеляване: не знам как да се изхраня, как да се облека и
как да се защитавам от капризите на времето; личните ми технически умения
са по-нисши от тези на неандерталеца”. Икономико-производственият комплекс
ни продава все по-мощни апарати, поради което все повече закърняват крайниците ни. Той подпомага човека и иска да го превърне в свръхчовек, а прави от
него импулсивен инвалид или бебе, гневно от това, че дрънкалката му вече не
функционира достатъчно бързо.
Приложните науки осигуряват достатъчно „ноухау”. Технокрацията води до отстъплението на техниката, поне в смисъла, който древните са влагали в тази
дума. За древните техниката е съответствала на действие, единяващо тялото
и духа, където интелектът преминавал в ръката, вслушвайки се в естествената даденост, или където чрез посредничеството на инструмента материята е
ставала плът е и заговаряла. Нещо, просъществувало почти до Ренесанса: „техниката ограничава и продължава природата” става немислимо при „модерните”,
които изискват природата да подражава на техниката.
Противно на онова, което ни внушава технократичното нетърпение, чукът
на древните е бил изпълнен с финес. Той не е имал едра глава. Не е налагал
ритъма, както го правят машините. Надарен с интелигентност благодарение
на вложеното в него умение, той е долавял спецификите на материала и на работника, установявал е между тях диалог, който да моделира удара. Не става
дума просто да фраснеш гвоздея, което е опасно за пръстите; а да оразмериш
жеста си, да приспособиш към него самия чук. Защото има разлика между
ковашкия чук и чукчето на бижутера, между чука на каменоделеца и този на
стъкларя – а има и чукче на председателя на съдебния трибунал, с което се
отваря заседанието и се възцарява мълчание, има го и медицинското чукче за
проверяване на рефлексите, за да се установят способностите ни да ритнем
с крак; има ги и онези 88 чукчета, чрез които пианистът възпява емоциите на
душата.
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Теология с чук
Стигнах до тази част от изложението си, в която мнозина навярно се питат
дали нещо не ме е фраснало по главата. Как така в „Парижката Света Богородица” аз говоря за ръцете ни, а не за крилете ни, за чука, а не за молитвата?
Свещеното писание не изобличава ли оногова, при когото „шумът от чука заглушава слуха му” (Сир. 38:30)? Не се ли споменава същият инструмент по повод
на ония, дето изработват идоли? Господ го заявява чрез пророк Иеремия (10:3-4):
защото наредбите на народите са суета: отсичат дърво в гората, издялват
го с брадва дърводелски ръце, украсяват го със сребро и злато, прикрепяват с
гвоздеи и с чук да се не клати.
Тези стихове, изобличаващи идолопоклонничеството, възвестяват също така
Оня, Който ги попилява: прикрепват Го с гвоздеи и с чук да се не клати, разпват
Го с помощта на два или три гвоздея, по такъв начин, че инструментът, с който
е било сторено това, едва ли е най-подходящ да бъде споменаван през Великия
пост или Страстната седмица. На Разпети петък дори чуваме следното ожалване на чука: О, Господи, прости им, в непохватността си не са знаели, що вършат… Излиза, че бихме могли да „богословстваме с чук”, както някога Ницше
се е облажавал, че може да „философства с чук”. Същото средство, служещо за
направата на идоли, би могло да ни окаже неоценими услуги при тяхното разрушаване. И тук Иеремия отново предшества Ницше (23:29): Моето слово не е ли
като огън, казва Господ, и не е ли като чук, който разбива скала?
Но аз ще забия гвоздея. Смълчаните сводове на тази катедрала са били издигнати благодарение на строители, чиито удари с чук, подобно на ударите на
сърцето, са влагали сърце в делото им. И „Парижката Света Богородица” е
възниквала от ритъма на тези перкусии. Благодарение на ударите с чук и стържещия звук на триона, защото това са инструментите, които са държали в
ръка съпругът на Света Богородица и Синът . В Евангелието виждаме Нейния
Син на дело. Как с бич от върви прогонва търговците от Храма. Можем само
да си представим силата и точността на ударите Му, които този физически
труженик нанася по гърбовете на търговците, за да ги прогони, като отнесат
със себе си един скръбен, но благодатен за тях спомен.
Днес толкова компетентни проповедници са истинска рядкост. Малцина си
спомнят, че „пресветите ръце”, споменавани в Литургията, всъщност са едни
мазолести ръце. От Иисус са останали трите години на проповед, но сякаш забравяме за тридесетте Му години в Назарет. Помним харизматичния оратор, а
забравяме мълчаливия дърводелец. Губи се връзката между Евангелието на Спасението и културата на занаятчийството, между ръката, която благославя, и
ръката, която рендосва, реже с трион, държи дърводелския чук, снажда парчета
дърво, за да изникне покрив, подобен на Ноевия ковчег, защото най-добрият начин да се счупят идолите е като им обърнем гръб, като се обърнем към онова,
което е живо, предлагайки покрив на някое бедно семейство, подобно на Ноевия
ковчег, позволил на хората и добитъка да оцелеят в потопа.
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Дърводелец в Своята Църква
И тук изниква един въпрос: защо Словото става дърводелец? Идвайки на този
свят, Синът Божи, сам Бог, не става нито търговец, нито бирник, нито дори
свещенослужител, а изкупител на греховете; не е нито пастир, нито лозар, макар да се отъждествява с добрия пастир или със самата лоза. Той работи над
дървото, сетне то работи над Него. Дяла дънери, за да ги превърне в греди, от
каквито ще бъде направен и Кръстът Му. Нима това е пренебрежим детайл в
тайнството на Въплъщението? Не е ли това символ на Неговото снизхождане
към една поробена участ? Трябва ли да приемем, че в тази проява на смиреност
Той възвестява Царството, загърбвайки работилницата и проповядвайки живот
в разрез с професионалния Си живот?
Така са мислели хората от неговата страна. Свети Марк го изтъква (6:2-3). Те са
стъписани и с учудване говорят: Каква е тая мъдрост, която Му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете Му? Не е ли Той дърводелецът, Марииният син, брат
на Иакова, Иосия, Иуда и Симона? Неговият занаят и рождението Му не се връзват
със Словото, дошло свише. Ръката с чука няма нищо общо с ръката с чудесата.
Занаятчийството е вече пречка, а не предварително условие за мъдростта. Колко
са добрите семейства днес, които насърчават детето си да стане дърводелец или
пастир, лозар или рибар? По-християнско е да учиш във висше училище по търговия
и да гледаш накриво всеки сърп или чук. Месията обаче не е прогонил търговците
от Храма, за да учат хората масово търговия или да подобрят продажбите си…
Вчера людете от Неговата родина са възприемали Иисус като духовен учител,
защото Той е влагал много ръчни умения в материята; днес хората от Неговата
религия не Го възприемат като материален учител, тъй като се реят твърде
във висините. И ако вчера Иисус би могъл да каже на хората от своята страна,
че никой не е пророк в отечеството си, днес с още по-голямо основание би могъл
да каже на хората от своята религия, че никой не е дърводелец в Църквата си.
В дълбините си ние сме белязани от предразсъдъка, господствал и сред гърците
в епохата на демокрацията и робството: ръчният труд поробва. Той ни сближава със зверовете и ни отдалечава от ангелите. Плутарх не се е поколебал да
изрече следното по повод на един от най-големите скулптори на Античността:
„По-добре е да съзерцаваш творбите на Фидий, отколкото да си самият Фидий”.
Чрез което е искал да каже, че интелектът е от страната на умозрението,
не на ръката. Нашата образователна система е съхранила и задълбочила този
предразсъдък: тя затваря елитите зад закрити врати, заковава ги за стола,
преди да ги пилотира пред някое бюро и зад някой електронен екран; така се
стига до свят, разпаднал се в много от параметрите си заради чувството, че
само по този начин имаш чисти ръце, докато всъщност вече нямаш ръце.
Паскал казва, че „който се опитва да се прави на ангел, се превръща в животно”2. А днес бихме могли да кажем: „който се опитва да постъпва като ангел, се
2

Паскал, Мисли, 358.
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превръща в гигабайт”. Жорж Бернанос казва: „Няма нищо да разберем от съвременната цивилизация, ако не проумеем, че тя е всеобщ заговор срещу всяка
разновидност на вътрешния живот”. А днес бихме могли да кажем: „няма нищо
да разберем от постмодерната цивилизация, по-скоро кибернeтизация, ако не
разберем, че тя се противопоставя не само на живота на душата, но и на живота на нашите ръце”. Когато става дума за човека, който не е нито ангел, нито
звяр, не би могло да се заговорничи срещу душата му, без да се заговорничи срещу ръцете му – и обратното. Кризата на духа е и криза на материята: липсата
на контакт със сетивния материал, такъв, какъвто е достъпен за ръцете или
ни се съпротивлява, такъв, какъвто ни зове и отговаря на динамиката с динамика, липсата на контакт с дланта ни затваря нашия дух за трансценденцията,
идваща с нещата, защото нещата ни се дават, без техният дар да се свежда
до база данни. Така нашата „вътрешност” се губи заедно с нашата „външност”,
а нашата разумност – заедно с нашата животинскост. И започваме само да
гледаме: а дигиталният свят е един полусвят – нито вътрешен, нито външен,
където обектите не са нито близки, нито далечни, нито присъстващи, нито
отсъстващи, бегли призрачни сенки, които не могат да бъдат уловени с ръка,
нито побрани в една душа.

Ласката, условие за задушаване
Артюр Рембо в края на своя „Един сезон в ада” възкликва: „Аз! Аз, нарекъл себе
си маг или ангел, останал без капка морал, съм запратен на земята, за да търся
своето призвание в обятията на грубата реалност! Селянин!”3 Следвайки същия
поетичен ред, драматургът Валер Новарина повтаря, че би искал да разбира с
тялото си: „Органът на словото, това е ръката”. И си спомня, без съмнение, за
Хайдегер, казвайки, че „човешките жестове прозират навсякъде в езика” и че
„самото мислене произтича за човека от тежкия труд на ръката”. Спомняме
си и Аристотел, според когото „човешката душа е като ръка”. Ръката може да
удържи всичко, интелектът може да познае всичко и това разбиране се пробужда
у детето чрез пантомимата, досега и рисунката.
Това, че ръката всичко движи, че тя е инструментът на инструментите, е доказателството, че тя е създадена не да взема, а да получава. Ако бе потребно
само да прибира за себе си, най-вероятно щяха да са ни достатъчни щипци или
грабливи нокти, нещо приспособено, за да ни донесе онова, с което можем да
оцелеем. Щяхме само да взимаме, а не и да научаваме. Да грабваме само неща,
полезни за нашия вид – никога игра с топки или поема. Ако можем всичко да движим, то е, защото нашите ръце са тъй отчленени и толкова чувствителни, че
са в състояние да улавят контурите на нещата, без да ги деформират, да усещат какво трябва да се вземе, преди да го вземат; умеят да докосват сапунен
мехур, да галят тигър или да свирят на китара. Това са органи на възприятието,
преди да се превърнат в органи на улавянето. Способността им да улавят не би
била тъй универсална и дори интимна, ако не стигаха до най-скритите гънки,
затова възприемчивостта им е толкова първостепенна и съществена. Ръцете
3

Превод Кирил Кадийски.
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ни като цяло искат да погалят близките ни, не да ги задушат. Ласката предхожда хващането. И тъкмо това е, което ни позволява да осъзнаем своеобразието
на едно битие, което по този начин проявява тайнството си и което не бихме
могли да профанизираме. Искам да кажа, че ласката е условие за едно по-дълбоко „хващане” – било то по-внимателно, или по-настойчиво. По този начин и
натискът ни върху света не би могъл да бъде разрушителен, защото ръцете ни
са създадени за гостоприемство: ласката преминава в ласкателство, а то ни
отвежда дотам, където би трябвало да скръстим ръце, да отпуснем ръце или
пък пробожда сърцето ни с безпокойство.
Същностната възприемателна способност на ръката не само я обвързва с духа,
но по свой начин  отваря пространството. Става дума не само за ръката, но и
за ръцете, които се намират от двете ни страни в изправено състояние. Отец
Марсел Жус, автор на Антропология на жеста, показва как нашите две ръце и
два крака задават първоначалната конфигурация на пространството като поле
на символни сили: „Човекът е битие на две равнища (…). Той споделя света в
зависимост от двустранната си структура: създал е дясното, но е създал и
лявото, създал е напред, но е създал и назад, създал е горе, но е създал и долу”.
Това споделяне, съответно на нашето движещо се тяло, има основополагаща
роля и за духа ни (не само чрез ритъма на фразите, които срещаме в Библията
или у Виктор Юго – устремени ту вляво, ту вдясно); то е характерно за начина,
по който гледаме на света: за въздействието на ръцете ни върху онова, което
очите ни виждат: издигането или спускането, предаването на оръжието наляво или надясно; напредването или отдръпването, залегнали в самата идея за
прогреса; всички тези морални или политически поляризации, които тръгват от
отворените ни ръце или се разгръщат с краката ни.

Рендето срещу роботите
Във време, когато роботиката прави ръцете ни излишни, тайнството на Въплъщението се усеща все по-остро. В епохата на Отците на Църквата земеделците и занаятчиите са били мнозинство: фактът, че Иисус е бил дърводелец, не
е бил нещо невероятно, това е било част от обичайната участ. Днес, когато
земеделците и занаятчиите са рядкост, този факт грее и носи ключово послание, чиято буквална интерпретация е важна за спасението на духа ни.
Защо Словото е станало дърводелец? За да разкрие съкровената връзка в нас
между тяло и дух, за да ни увери докрай, че човешкото преминава през ръцете, че и най-божественият човек е бил някой, който действа с ръцете си, че
най-силното препредаване става от ръка на ръка, че разбирането включва близостта и досега на ръцете ни.
Не можем да забием гвоздей по интернет; не можем и да дадем тайнство по
интернет. Христос със сигурност може да разпространи благодатта си, както Той пожелае, но най-сигурният и най-чист канал сам Той е установил чрез
ръцете Си… Като продължение на това свято-тайнствено учение, монасите
напяват на вечерня: Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице,
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въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва (Пс. 140:2), провъзгласявайки
девиза Ora et labora: моли се (с устата си) и работи (с ръцете си).
Има обаче някои общи особености, валидни за ръчния труд, както и за земеделската работа. Защо Христос е посветил Себе Си на дърводелството, а не на
лозарството или на ковашкия занаят? Вече казахме: дърводелецът прави покриви, делото му е благодатно за домашното огнище, което ни напомня, че икономиката трябва да се обърне към благото на семействата, а не към системите
за експлоатация.
Сетне, дърводелецът работи с най-превъзходния материал, тоест с дървото.
Думата „материя” на гръцки се нарича hyle, а на латински – mаteria; и двата
термина препращат към дървесината – сърцевината на дърветата. Тази материя не е податлива като глината, нито твърда като камъка, нито разлята
като разтопения метал. Тя удържа равновесието между тях и влиза в особен
резонанс с нашето тяло, защото е жива материя. Тя подканя към жест, който се
артикулира като земеделски жест и се разгръща в предаването на живота. Този
жест ситуира дърводелеца между дървото и зданието, в онова гранично място, където културата на почвата се въздига в култура на духа. Сещаме се за
дървената облицовка на салоните, за библиотеките или старите амфитеатри
на Сорбоната – неща, изцяло липсващи в новите функционални университети.
Можем също така да си спомним за тази заповед, дадена на Моисей за изграждането на светилище: Направете ковчег от дърво ситим (Изх. 25:10). Културата
тръгва от земята, минава през дърводелеца и се разгръща чрез поета и пророка, за да се възвиси до богопочитанието.

Насилниците срещу изкуството
Гръцката дума, която превеждаме като „дърводелец” в Евангелието на свети
Марк всъщност има значително по-широко приложение. Става дума за tecton –
технитар, занаятчия, ако искате дори и поет, защото в онези времена са вярвали толкова в занаята, колкото и във вдъхновението – човекът на изкуството
не се е отличавал от занаятчията; само дето работи с по-деликатна и по-жива
материя от дървото – езика. И тъй, Словото става технитар. И завинаги технофил. Нещо, към което ни насочва св. Августин, който говори за Изкуството на
Отца, защото е казано в Символа на вярата: и чрез Когото всичко е станало.
Тъкмо това днес е редно да проумеем. За да разберем, че Христос е дошъл, за да
спаси също и техниката. Тъй като днешната „технократична парадигма”, срещу
която протестира папа Франциск, не е апотеоз на техниката, а неин упадък,
извеждане вън от живота, преход от употреба към злоупотреба.
Технократичната парадигма произлиза от контратехниката или контраизкуството, тъй както има и контраприрода. Възможността за контраизкуство не
е съвсем очевидна: в крайна сметка изкуството сякаш произлиза от изкуственото, а то няма предели, не може да бъде фалшифицирано или извратено, винаги
си остава самото себе си.
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Данте обаче не е на това мнение. За автора на Божествена комедия „изкуството е внук на Бога”, защото Бог е създал природата, а тъй като изкуството
подражава на природата, то е по някакъв начин Божи внук и е самото себе си,
доколкото възниква от почитта към Творението, поверено в ръцете ни. Без
тази почит техниката вече не е техника, защото смята, че „прави”, докато
всъщност „раз-правя”.
Ето защо в седмия кръг на своя Ад Данте помества насилниците срещу природата, както и насилниците срещу изкуството. Става дума за подмяна, която
съвсем не се изчерпва с фалшифицирането на пари или с взимането на прекомерна лихва. И тя съответства на технологичната парадигма. А именно – да
получиш, без да научиш, да подмениш практиката с потреблението на стоки, да
изгубиш яснотата на ръцете си, които милват и движат нещата, и да я заместиш с дистанционно, което кликва и сляпо манипулира.

В Твоите ръце предавам духа Си…
Би било сериозна грешка да заклеймим техниката сама по себе си, все едно
че не сме по природа технически същества или че Подателят на благодатта
изключва техниката; така защитавайки чистото съзерцание или добрия морал,
всъщност изоставяме на силите на мрака цялата производствена сфера.
Което би било също толкова сериозна грешка, колкото и ако диаболизираме технологията в името на ръчната техника. Технологичните иновации са белези на
нашата изобретателност и сложната апаратура ни дава най-добра представа
за екологичната катастрофа, позволява ни по-добре да се борим с нея. По-добре
е да счупим парадигмата, а не машините. Иисус прогонва търговците от Храма,
но Той не ги отхвърля, а ги поставя на мястото им, което е мястото на пазара.
По същия начин нашата творческа сила трябва да е реална, да се основава на
даденостите на Творението. Експертизата на инженерите трябва да се корени в
културата на занаятите. А технологичната иновация да се подчинява на техническата традиция. Гигантът от Силициевата долина трябва да склони глава пред
дърводелеца от Назарет. И това се случва например, когато YouTube, вместо да
ни интубира с миражи, ни предлага видеа, от които можем да се научим да свирим
на китара, да готвим, да обработваме градината си, да издигнем строително
скеле, независимо че един учител на живо винаги е нещо по-добро от едно видео.
Трябва да си дадем сметка, че тази нагласа не е само морална. А е преди всичко
антропологическа. Защитата на ръката и чука е защита на човешкото и неговите умения. Независимо че това също крие някои опасности – да си създадем
кумир или да строшим някой череп. Ала днес сме в нова ситуация: не само искаме от човека да бъде добър, но и изискваме от него да съхрани човешкото – с
неговите слабости и свобода (да въздигнем ръцете си за приношение или да ги
стегнем за задушаване).
Тази перспектива е не само антропологическа, но и теологическа. Бог има начин
да ни спаси. Това съм научил от моя баща евреин, който във вечерта на Пасха –
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пред безквасните хлябове, агнешките ребърца и горчивите треви – не спираше
да повтаря в молитвата си, че Пресветият, благословен да е Той, е спасил народа Си с яка ръка и висока мишца4. Има материален ред на Творението, който
не е без значение. Благодатта е минала през работилницата. И все още минава
през ръцете. Вярата предполага дела. Любовта, дори и най-свръхестествената любов, не е емоция на ектоплазмата: това е обичта към ближния, „любов с
ръце”, която умее да върши дела, възлюбвайки материята, сътворена от Вечния.
Ето защо е безсмислено да заклеймяваме дигиталното, тъй като то ни преподава урок с обратен знак. Технологичният прогрес превърна ръчния труд в такава
рядкост, че днес той ни изглежда някакво чудо. Бащите ни не се дивяха на това,
че имат ръце. Докато ние, служейки си с „протези” и общувайки с призраци,
сме докарали нещата дотам, че вече собственото ни тяло ни изненадва. Ние
сме първите хора, които тепърва ще открият, че имат ръце и че тези ръце са
невероятни. И сме първите християни, които могат да обожват Христос като
дърводелец.
Превод от френски: Тони Николов

4

Срв. Втор. 11:2.
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Двадесет и седем румънски духовници, писатели и журналисти отговарят на въпроса Какъв трябва да бъде православният
свещеник през XXI в.
Из румънския сборник с есета Православният свещеник през XXI
век. Скици за един портрет, Букурещ, 2019.

ПРАВОСЛАВНИЯТ СВЕЩЕНИК
ПРЕЗ XXI ВЕК. СКИЦИ ЗА ЕДИН
ПОРТРЕТ
Теодор Баконски1, богослов, дипломат, писател

ПОРТРЕТИ И… ДЕЛА
Обикновено полицейският портрет-робот е само ориентир, изготвен въз основа
на някои свидетелски показания, свързани с лицето на предполагаемия престъпник, все още неизвестен и неидентифициран. Ако вземем този принцип и
решим да скицираме портрета-робот на съвременния свещеник, то той би бил
сплав от лични спомени и идеализирани черти. Подобна композиция обаче няма
как реално да ни бъде в помощ, защото ще ни предложи само една благочестива
измислица. Това е така, защото можем да сме сигурни в едно – обществото е
мястото, където се изгражда клирът. Клирът – това не са хора, откъснати от
непосредствения исторически контекст. В нашия случай – периодът на посткомунистическия преход.
Филтърът на многото ни богословски факултети става все по-пропусклив и все
по-малко търсещ елементи като усещане за призвание, духовен и интелектуален
потенциал (вродена интелигентност, умение за трупане на нови знания и анализ,
въображение, етика в отношенията, лични стремления и др.). Все по-често се
чуват вести за корупция (симония), за плагиатство и други спекулации. Естествено, когато производството на абсолвенти е толкова мащабно, все пак може да
се направи избор на достатъчно хора, които успяват добре да се адаптират към
духовното служение. Няма обаче социологически проучвания за новите поколения
духовници, които днес служат на светите олтари, и за свързаните с тях енорийски общности. Виждаме (в една често враждебно настроена, фарисейска моралис1

Теодор Баконски е бил редактор в Синодалното издателство на Румънската православна църква. Бивш
министър на външните работи, бил е посланик във Ватикана, Сан Марино, Португалия, Франция, Монако и
Андора. Автор е на 13 книги. Б.пр.
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тична медийна среда) само казуистиката на „мършата” от стадото: свещеници
с непристойни дела за своя сан, откровено сребролюбие, цинизъм, политически
опортюнизъм, шовинизъм, алкохолизъм и случаи на хомосексуални прояви и дори на
педофилия. Знаем за проблемите, които имат и братята католици във връзка с
последното. Все пак, тъй като медиите често си служат с генерализации и карикатурно подсилване на реалната ситуация, имаме уверението от вътрешните
среди на Църквата, че мнозинството е здраво. На членовете на мистичното тяло,
на лаоса (с всичките си грехове твърде човешки) не им остава друго, освен да се
надяват, че е така. По-голямата част желаят да се убедят, че е така, затваряйки
очи за отклоненията и смятайки, че с подобна индулгенция (или селективна взискателност) се защитава православието и се запазва същността. Църквата обаче,
както знаем, е не само човешка, а остава единственият богочовешки организъм,
възпълнен от божествената благодат, която изцелява лошото и вдъхва постоянство на доброто. Всеки християнин чувства, че ако се осланя само на своите
хора, Църквата не би издържала твърде много: Сам Бог, Светата Троица, на Която се покланяме и славим, промисля нейния път, изпълнението на спасителното 
дело, предпазвайки основите  отвъд несправедливостите на времената.
Пиер Манан казваше, че ако искат да бъдат значими през XXI век, християните
не е нужно да поемат върху себе си никаква роля (достатъчно е да следват
Спасителя). Естествено, той има право. От друга страна, ние трябва да редуцираме богословските си училища, да реформираме програмите им, да въведем
отново строга селекция, за да изпратим в енориите хора със солидна обща култура, красноречиви, с широки интереси, които разбират динамиката на съвремието, на модерните науки и са дигитално грамотни. Апологетиката на нашия
век не въздейства единствено с библейски и патристични цитати, колкото и да
държим и да се прекланяме, с пълно право, пред светилниците на собствената
ни Традиция. Особено градските общности очакват от своите духовници прозрачност и разнопосочни таланти: днес свещеникът трябва да бъде и психолог,
и терапевт, и мениджър, и лидер на мнение. Животът на миряните се усложни
и пастирските отговори неизбежно трябва да последват тази тенденция. И
друг път съм го казвал: няма да ни навреди един осъвременен православен катехизис. Едно ръководство, vademecum, което формулира ясни отговори по теми
от сферата на биоетиката, на безработицата, на миграцията, на самотата в
градската джунгла, на новите видове зависимости (от технологии и др.), на консуматорското общество, на разпада на семейството, на самотните родители,
на демокрацията и политическото партизанство и т.н.
Живеем в информационно общество (във време на невежество, което се игнорира), на шума от бълбукащите балони на социалните мрежи, на фалшивите
новини и на манипулацията. Следователно от само себе си се разбира, че пастирството трябва да предложи убедителни решения на всички тези съвременни
„провокации и опортюнизми”. Светът на XXI век е и свят на взаимодействието,
следователно на непрекъснатия диалог: повече няма място за едностранчиви
речи, произнасяни ex cathedra. Антиклерикализмът, до който се е стигнало днес,
не е израз единствено на „идеологическата” заблуда на едни зложелателни граждани, а и на известна неадекватност на нашата Църква спрямо търсенията на
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широки групи на съвременното общество.
Лично аз обаче мисля, че споменатите затруднения и пречки са преодолими, следователно да не замитаме под килима – триумфално и самодостатъчно – диагнозата на ситуацията, в която се намираме, независимо дали ни харесва, или не.
Отец Раду Преда2, професор по богословие

ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА НА СЛУЖЕНИЕТО
Получих щедрата покана да напиша няколко реда за това как би могъл да изглежда портретът на съвременния православен свещеник. Бил съм преподавател на
няколко поколения свещеници, имам добри приятели сред тях; по същия начин се
радвам и на близостта до неколцина архиереи, синодални членове, за които мога
да свидетелствам, че са наистина предани на Христовата Църква. Ето защо
на въпроса за своеобразните координати, насочващи ни към портрета на съвременния свещенослужител, в ума ми изплуват образите на конкретни личности.
Въпреки уникалността на всеки човек тях нещо ги уеднаквява. Това е някакъв
благодатен аромат, който независимо от възраст или образование е идентично
доловим при хора от различни места и епохи, свидетелстващ за принадлежността им към един елит на духа.
Ще съм конкретен и ще ви разкажа за един от тези мои приятели. Той от три
десетилетия е архиерейски наместник в Ардял3. Запознах се с него преди същите тези около трийсет години, когато погледът ми се спря на младеж с мелодичен говор, арделянец durch und durch, както би казал немецът. Хареса ми маниерът на поставяне на проблемите, това че не беше „попски”, тоест сладникав,
„помазан с всички мехлеми”, а естествен, решителен, остроумен. Реалист, но не
циничен, ентусиазиран, но не наивен, захванал велики дела, но не неблагоразумен
или вятърничав. Накратко, пред себе си имах човек, който служи интелигентно
на Христовата Църква.
Настоявам за качеството, към което трябва да окуражаваме кандидатите за
студенти по богословие и особено бъдещите клирици. Става дума за интелигентност на служението. Не е добър онзи, който няма мнение и който обърква
йерархичното послушание и естественото смирение със сляпо, тъпо подчинение, така както не служи убедително на Църквата и онзи, който се укрива зад
формалистичен благочестив език; който стои с втренчени очи не към Христос,
а единствено към фигурата на архиерея; който се прави на голям пред подчинените и е твърде дребен пред висшестоящите.
2

Отец Раду Преда е доскорошен изпълнителен директор (2014–2020) на Института за разследване на престъпленията на комунизма и на паметта за румънското заточеничество. През 2019 г. приема свещеническо
ръкоположение и служи в храм „Свето Благовещение” в Мюнхен. Изучава богословие в Букурещ, Хейделберг,
Париж, Рим и Солун. Директор-основател на Румънския институт за междуправославни, междуконфесионални
и междурелигиозни студии (INTER), Клуж-Напока, член е на управителния съвет на Обществото за източно църковно право, Виена, и на Европейския форум на православните богословски школи, Брюксел. Б.пр.
3
Другото име на областта Трансилвания, северозападната част на днешна Румъния. Б.пр.
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Такъв свещеник, който не се интересува от случващото се в света и в обществото; който единствено бие камбаната и очаква да му дойдат „клиентите”,
има практиката и манталитета на собственик на магазин, непрестанно зает
с мисълта за печалба. Знам, че това е някакъв карикатурен образ, доста хиперболизиран. Но немалка част от тези кусури, които споменах, в различна степен
могат да бъдат забелязани, за съжаление, сред служителите на нашата Църква.
Но това може да е смиряващо и мотивиращо едновременно, защото там, където
има много зърно, съвсем естествено е да има и доста плява.
Ето защо толкова се възхищавам на качествата, които откривам в моя приятел
от Ардял: откритост, липса на предразсъдъци, спонтанност, познаване в дълбочина на местната действителност, постоянен диалог с общността, доверието,
оказано на по-младите колеги, педагогическата строгост според случая. Може
да е банална истина, но нека си припомним, че достоен свещеник е онзи, който
ни избавя от страхове, който ни окуражава, който ни дава храна по духовния
път. Достоен свещеник е онзи, на когото му пука.
Ами да, смятам, че това е най-определящата добродетел за един свещенослужител: да бъде духом с теб, за да стигнеш и ти духом до Онзи, на Когото той
служи. Емпатията, грижата и постоянното окуражаване, финото духовно ръководство, обективността и деликатната критика – всички те допринасят за
нашето вътрешно израстване с помощта на свещеника, във възможната според
човешката ни немощ среща с Христос. Свещеникът не може постоянно да бъде
по-добър от другите, но би трябвало да е в състояние да ти посочи всякога Източника към извора на доброто. Да ти посочи на картата по кой път да вървиш.

Костион Николеску4, богослов и есеист

МОЯТ ОТЕЦ БИ ТРЯБВАЛО ДА Е
И МАЛКО РЕТРО
Хория-Роман Патапиевич ми каза в едно интервю (през 1996 г. публикувано в
Politice): „Очаквам да чуя един компетентен и интелигентен богослов да говори
за отношението между въображаемо, киберпространство, мисловни и възможни
светове; да говори за усещането на ежедневното присъствие на Иисус Христос
в живота ни – тук и сега, и т.н. Очаквам той да ми говори на модерен език за
духовния опит, за да мога да разбера какъв е смисълът на модерността, защо
светът се променя и т.н”. Сякаш това бяха щрихи от един портрет, направен
4
Костион Николеску е доктор по богословие към Православния богословски институт „Св. Сергий” в Париж и
изследовател по етнология и антропология към Музея на селото в Букурещ. Автор е на над 15 книги, сборници
с есета и интервюта, посветени на християнската духовност и традиция. Б.р.
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след лични духовни вълнения. Неизбежно всеки от нас ще направи подобен портрет съобразно собствените си представи и очаквания. Но все пак от споменатото изпъква значимата тема: за езика и за духовния смисъл на съвремието.
Портретът, който ще се опитам да скицирам сега, несъмнено ще страда от
същата тази субективност. И все пак свещеникът на нашите дни е нужно…
да притежава онази ангелска простота – отронено късче от селенията на Бога.
Да носи в себе си едновременно мъдростта на стареца и наивността на детето. Да не бъде просто свещеник, а бдяща, ръководеща, изправляваща, изпълнена
с радост и цвят харизма… В близост до него да се чувстваш покровителстван.
Да не бъде единствено състезател в молитвата и аскезата. Да те изслушва с
внимание, отвъд стриктността в Изповедта и извън стените на храма... теб –
оплелия се в объркания си живот. И не само да те изслушва, но и да разсъждава
върху споделеното от теб и върху възможните пътища за решение. Да е готов
да вземе кръста ти, да поноси заедно с теб бремето на твоите тежести, за
да улесни излизането ти от пристанището. Да можеш да се осланяш в трудни
моменти на силата на молитвите му. Да има, дори и в сложни ситуации, дар за
разпръскване на радостта – неустоима и заразна. Да избликва от него и чрез него
призивът на Христовото благовестие. Да има разсъдителността кога изборът на
изключенията ще донесе същата полза, както правилата. Да знае как да внася баланс и при парадоксални и противоречиви ситуации. Да бъде и да не бъде от този
свят. Да не бъде дистанциран от обикновените неща, т.е. напълно откъснат от
ежедневната действителност. Да има понятие от новостите на съвременната
цивилизация, на модерната култура, наука и технологии, без да има вирнат нос заради тези си познания, но и да не се захласва или да парадира с тях. Да не се притеснява от действията на Духа в пространства извън стриктната територия
на Църквата. Да присъства на културни събития (дори и на спортни състезания,
защо не?) според принципа, че понякога човекът може да освети мястото. Да знае
не само да съветва, но и да се съветва, особено там, където не е компетентен.
Да търси най-добрите в дадена област и да ги слуша тогава, когато взема важно
решение за общността. Да има духовна проницателност и богословска съобразителност. Да съчетава безкрайна кротост със заразна решителност в неотклонното изповядване на правата вяра. Да има визия върху непосредственото бъдеще
на Църквата и върху стъпките, които на индивидуално или на общностно ниво е
добре да направи. Да държи и да допринася за достойнството на институцията
на Църквата, пазейки я „от клеветене и разединение” – така, както е обещал
при ръкоположението.5 Да бъде естествен! Възможно най-естествен… Да бъде
автентичен в думите си – всичко, което казва, да минава през сърцето му. Да
има финес и деликатност, така че в общуването си с него за Христос да бъдеш
5

През последните години в богослужебната практика на Румънската православна църква се въведе специална декларация (изповедание), с която кандидатът за дяконско/свещеническо ръкоположение тържествено
обещава да спазва светите канони на Православната църква, устава и правилниците на Румънската православна църква и да проявява пълно послушание към своя архиерей и неговите наследници по катедра. „В
противен случай ще понеса каноничните, уставни и на църковните правилници последици, произлизащи от
неспазването им в моя живот и дейност...”. Любопитно е, че подобни задължителни декларации бяха въведени и за всички абсолвенти на богословските факултети (за бакалаври, магистри, доктори по богословие) в
Румъния. Така те се ангажират със своята богословска подготовка да не предприемат никаква дейност или да
утвърждават учение, противно на преподаденото им православно богословие.
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естествено завладян, без нито за миг да се чувстваш под натиск. Ако е възможно,
да има обаяние. Неустоимо обаяние! От момента, в който го съзреш, да усетиш
онзи благодатен полъх, който прави така, че спонтанно да изпиташ симпатия към
някого, преди още да си разменил дори и дума с него. Да носи със себе си някакво
необяснимо сияние, струя на духовна сила, която те раздвижва, променя, прави те
щастлив. Да бъде модел, който те вдъхновява, а не те кара да копираш сляпо. Да
проповядва, като ти разкрива духовната красота на православието, а не като поставя пред теб единствено нравствени рестрикции и задължения пред заплахата
от смазващата перспектива на ада. Да има поетичен усет! Без умора да подпомага твоя личен път към Бога!
Образът на идеалния свещеник винаги ще ми напомня за първия ми духовник –
отец Юлиан Стоическу. Един светец! При все че на пръв поглед той бе „един толкова обикновен старец по говор и по поведение”. А ако трябва да посоча някого,
който е по-разпознаваем за всички – веднага бих се сетил за отец Константин
Галериу6, с неговата огромна проницателна сила. Също един светец! Бих добавил
всъщност, че за мен идеалният отец трябва винаги да бъде малко ретро!...
Първообразът, архетипният портрет на свещеника обаче винаги остава Христос, „Свещеник навеки по чина Мелхиседеков” (Евр. 7:17).

Ръзван Букурою7, издател и публицист

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА СИ ДОБЪР
СВЕЩЕНИК?
ОЗНАЧАВА ДА СИ ДОБЪР ЧОВЕК!
Нито е светец от Синаксара (че ще се уплашим!), нито е изкусен ритор (че ще
се потиснем!), нито е доктор по богословие (че няма да го разберем!), нито „голям
духовник” (че ще се объркаме!), нито е духовидец (може да не е съобразно кано6

Един от най-значимите духовници на православието в Румъния (1918–2003), професор по богословие,
обаятелен проповедник. Бил е председател на храма „Св. Силвестър” в Букурещ. Заради религиозните си убеждения е лежал в комунистическите затвори през годините 1950 и 1952–1953. Автор е на Образът на Спасителя
Иисус Христос в мисълта на Михай Еминеску, 1991, С отец Галериу между Битие и Апокалипсис, записани от
Дорин Попа, 2002, и др. Б.пр.
7
Виден румънски журналист, работещ изцяло в областта на вярата и Църквата. Основател на изд. „Светът на
вярата” с неговите луксозни списания Светът на вярата, Светът на монасите, Светиите на православието. Директор на националната телевизия TVR 3. Добър познавач на българския църковен живот. През 2014 г. публикува статията „Рентгенова снимка на българското православие” (O radiografie a ortodoxiei bulgare (вж. https://
lumeacredintei.com/reviste/lumea-credintei/lumea-credintei-nr-6-131-iunie-2014/triptic-o-radiografie-ortodoxieibulgare-de-razvan-bucuroiu/), в която аргументирано се изказва критично за явното нехаене към вярата у нас.
Б.пр.
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ните!), нито е амбулантен филантроп (не само с хляб ще живее човекът!) – нищо
от всичко това… Или, ако искате, тези неща могат да се добавят с духовното
съзряване, към първостепенното качество, което един свещеник е длъжен да
притежава: благостта! Благият човек, този rara avis in terris, е изчезващ вид от
полихромното ветрило на човешките черти на характера. Всеобщо определян
като непоправим глупак, като неспасяем идеалист или като слабоумен, истински
благият човек най-добре намира попрището си в акта на свещенодействието,
при отслужването на светата Литургия, при което шмекеруването е напълно
невъзможно. Нашите ближни ненавиждат шмекерите, още повече Господ... Представете си, в дланите на свещеника е положен евхаристийният Христос, Тялото
Господне е в потира, за да Се преподаде за причастие на всички.
Следователно един fake-priest е немислим, невъзможен. Възможен е единствено истинският! Господ полага главата Си в скута единствено на човек без лукавство,
без фалш в себе си. От притчата за безплодната смоковница, за която имало
оправдателния аргумент, че „сега не е сезонът да дава плодове”, виждаме, че
земната логика и обичайните обяснения не са валидни. Те не са издържани тогава,
когато Бог те призовава към добро дело, към ясно действие. Още повече тогава, когато ти Го призоваваш, когато Го молиш да слезе върху Светите Дарове...
А Той, влюбен и твърд в обещанието, идва. С какъв кураж вършиш това? Какво
трябва да има в душата ти на свещеник? При все това нищо тежко не изглежда,
че се извършва. Вярващите се причастяват от потира с Тялото и Кръвта Му, Литургията върви по реда си – космически и земен. Църквата от небесата вибрира,
земната псалмопее. Но нима има „мир под маслините”? И да, и не…
Ето какво казва отец Николай от Рохия (Н. Щайнхард)8 в Изпитанието на изповядването: „Напразно бихме имали всичко: интелигентност, култура, проницателност... свръхкултура, докторати... свръхдокторати, ако сме зли, жестоки и
вулгарни, прости и слабоумни, пет пари не струваме, отплуват по водата и интелигентността, и ерудицията ни, и свръхдокторатите, и всички международни
конгреси, в които участваме, и всички стипендии за обучение, които печелим
чрез тежки изпити. Нищо не може да замени и допълни скромната душевна доброта, мъничкото благоволение, толерантност, разбиране. Мъничко незатихващо
благоволение”. И по-нататък: „Душевната доброта не е изкусна и рафинирана
добродетел, тя е основно свойство на човешката същност и същевременно
свойство на културата”. Какво по-ясно от това?!
Цялото Евангелие е преизпълнено със слова, призоваващи към благост. Но особено прецизно го казва преосвещеният Макарий (Дръгой)9 – не е достатъчно да си
8

Николай Щайнхард (1912–1989) е румънски духовник с еврейски произход, писател, литературен критик,
есеист, юрист и публицист, доктор по конституционно право. Приема православието в затвора на Жилава.
Автор на уникалното произведение в румънската литература Дневник на щастието (преведен на много езици).
Животът му е свързан с манастира „Рохия”. Б.пр.
9
Румънски православен епископ на Северна Европа, със седалище в Стокхолм, развива особено активна мисия сред младите. Еп. д-р Макарий (р.1977) бе открил в архив в Швеция документи за междуцърковните отношения, в т.ч. и касаещи българина проф. протопрезвитер Стефан Цанков, които впоследствие издаде (Artisan of Christian unity: Nathan Söderblom between North and East. His correspondence with Orthodox
personalities (1896 – 1931), Ed. Felicitas, Stockholm, 2014). Б.пр.
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добър по рождение, благостта е добродетел, в която човек е длъжен да се подвизава през целия си живот. С други думи, трябва да се стараеш да станеш добър,
да вършиш добрини съзнателно, да се възпитаваш и образоваш в добротата, в
чистотата на сърцето, в състрадание към твоя ближен! За благостта говори
ясно и апостол Павел в Посланието до римляни (15:14): „И аз сам съм уверен за
вас, братя мои, че и вие сте пълни с благост, изпълнени сте с всяко познание и
можете да наставлявате един другиго”. Самият Христос ни говори категорично в Евангелие според Матей (12:35): „Добрият човек от доброто съкровище на
сърцето си изнася добро; а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо”.
Виждаме следователно как благостта става ценна монета, парола за достъп до
божествените реалности, път към уподобяването на човека на Светата Троица.
Да си добър – съзнателно и отговорно – се харесва на Бога. А да си постоянно добър (поне да се стараеш!) води до святост. Или свещеникът преди всичко
трябва да бъде образ на тази възможна святост, внимателен в извършването
на Тайнствата, смирен служител на молитвата. Това изглежда да е абсолютна
утопия: това да си изпълнен с благост в един зъл свят, да си агънце точно посред глутницата вълци. Да пренебрегваш гласа на инстинкта си за съхранение.
Така, както Мойсей се остави да бъде „изгубен” в черния облак на Синай, не знаейки нито накъде отива, нито какво може да намери сред оня страховит мрак,
отвъд завесата от енигматична мъгла, в божествения мрак, от тайнствено
кадене… И така, кой може да понесе това иго? Как кой? Който е разположен да
Го последва: „Вземете Моето иго върху си и се поучете от Мене, понеже съм
кротък и смирен по сърце, и ще намерите покой за душите си”. След което допълва – още по-красиво и едновременно с това загадъчно: „Защото игото Ми е
благо, и бремето Ми леко” (отново Евангелие според Матей, 11:29-30). Ха сега
иди и разбери! Евреите, подвластни на Стария завет, са били объркани от тези
думи, също както и античните гърци – оплели се в словата на Павел, който
тогава им донесъл Благата вест. В действителност той им донесъл освобождението. Чрез вяра, чрез благост. Те могли ли са да последват думите му? Не,
в онзи исторически момент не напълно. Трябвало е първо да се пролеят реки от
кръв в Колизея, трябвало е да възкръснат мъртви, щото тогавашният свят да
може да повярва. Не е била достатъчна една проповед, едно слово за доброта,
любов и смърт, потъпкана от Възкресението. Трябвало е млада кръв, трябвали
са души, освободени от страх пред смъртта, били са нужни кохорти от мъченици, които направиха небесата да станат прозрачни...
Накратко: добротата, към която сега сме призвани, има цената на кръв и предлагам да не си играем с тези неща. Също Кръв имаме и в потира, с Тяло измъчвано, раздрано, бичувано, оплювано. Това е тялото Му, отново въплътено чрез молитва и благодат. Отново-родено, отново-измъчвано, отново-възкръснало. Пак, и
пак, и пак. Какво не е ясно?
Превод от румънски: отец Кирил Синев
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Двама германски журналисти публикуваха нова биографична книга, посветена на папа Йоан Павел II (Йоан Павел II. Папата, който дойде от Изток,
2020, C. H. Beck), чиято стогодишнина бе отбелязана през май. Матиас
Дробински (род. 1964) е католик, учил история, католическа теология и германистика в Гисен и Майнц, понастоящем редактор в Зюддойче Цайтунг.
Томас Урбан (род. 1954) е автор на книги, посветени на конфликтите в германско-полската история. В Кьолн е бил сътрудник на лишения от съветско
гражданство дисидент и литературовед Лев Копелев, а по-късно, докато е
със стипендия в Москва, пренася писма и лекарства за дисиденти, за което
е арестуван от КГБ и експулсиран. Като журналист работи за „Асошейтед
Прес”, ДПА, за Зюддойче Цайтунг като кореспондент във Варшава, Москва,
Киев. Работил в Източна Европа в продължение на 24 години, той познава
живота на Карол Войтила до избора му за папа през 1978 г. Матиас Дробински пък разглежда богословските възгледи и дейността на Йоан Павел II на
престола на св. Петър. Публикуваме откъс от тяхната книга.

Матиас Дробински, Томас Урбан

ЙОАН ПАВЕЛ II. ПАПАТА, КОЙТО
ДОЙДЕ ОТ ИЗТОК
Предговор
Такова поклонение модерният свят не е виждал. Още в последните дни на март
2005 г., докато умиращият папа Йоан Павел II със сетни сили благославя безмълвно
от прозореца на последния етаж на Апостолическия дворец събралото се множество на площад „Свети Петър”, хиляди се бяха отправили към Рим – от Полша,
Европа, от целия свят, сред тях особено много млади жени и мъже. Сега, когато
мъртвият папа лежи в базиликата „Св. Петър”, градът се пука по шевовете. Три
и половина милиона души са дошли, за да се простят с Карол Войтила, който
въведе Католическата църква в третото хилядолетие. Данните са на управата
на Рим, в действителност никой не знае колко души са тръгнали на път, без
да имат резервации. Приеманата за светска Европа е покъртена от смъртта
на мъжа, който в продължение на 26 години е ръководил Католическата църква,
по-дълъг е бил само понтификатът на папа Пий IX, който изпълнява тази длъжност от 1846 до 1878 г. – и легендарното 30-годишно водачество на младото
християнско стадо от свети Петър. Два милиарда души по света вероятно са
проследили по телевизията траурната церемония; по улиците на Рим се чуват
викове Santo subito! Светец – веднага!
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Йоан Павел II е папа на века, ако не и на хилядолетието. Той е първият неиталианец
от 455 години на Свети-Петровия престол,
първият медиен папа, чиито пътувания и телевизионно присъствие го направиха най-известния човек в света, наред с тогавашния
американски президент. Посещенията му в
Полша след 1979 г., където една трета от
населението се стича на литургиите с папата, както и неговата подкрепа за профсъюза „Солидарност”, допринасят за края на
комунистическото господство в Централна и
Източна Европа. Появил се е папа, за когото
границите на Желязната завеса нямат значение. Неговата вяра в Бог и в правото на
човека на човешко достойнство и свобода се
оказват по-силни от материализма и марксизма. След 1990 г. във все по-глобализиращия се свят той се превърна в глобален глас
за ненакърнимото достойнство на човека от
началото до края на живота; убеден е, че и
капиталистическият материализъм, и егоистичното консуматорство са идоли, на които
Църквата трябва да се противопостави. До края на живота си той се опитва,
вече белязан от болестта, да предотврати войната в Ирак от 2003 г. – напразно.
След своя избор на 16 октомври 1978 г. един сияещ, енергичен папа се обръща към
множеството на площад „Св. Петър”: „Не се страхувайте! Отворете, отворете
широко вратите за Христос! Отворете границите и държавите, икономическите
и политическите системи за Неговата власт!”. Този папа караше ски и се шегуваше на различни езици с журналистите, той скъса с много утвърдени привички
във Ватикана, въодушевяваше с човещина и сърдечност. Противопоставяйки се
на всички съмнения, той търси диалог с евреите и мюсюлманите; по негова инициатива през 1986 г. представители на трите авраамически религии отправят
в Асизи молитва за мир. А през 2000 г. той признава смело грешките и греховете, извършени през отминалото хилядолетие в името на Католическата църква,
включително изгарянето на вещици и преследването на евреите. На прага на
новото хилядолетие треперещият папа коленичи, в знак на покаяние целува мъчително един дървен кръст – това са велики мигове от историята на Църквата.
Въпреки това много католици в Германия и Западна Европа го смятат за авторитарен, някои дори за духовен диктатор, за представител на сексуален морал, който няма нищо общо с живота, който в края на краищата е тласнал
Католическата църква в богословска и духовна криза. Папата, който в Полша
безстрашно се застъпва за свободата на хората, в Латинска Америка използва
цялата си власт, за да се противопостави на теологията на освобождението.
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Той порицава богословските системи по света, които подозира в отклонение.
Оказва влияние върху епископи и цели епископски конференции в Латинска Америка и Холандия… Йоан Павел II категорично отхвърля ръкополагането на жени за
свещеници и изисква от теолозите клетва за вярност, която ги задължава да
приемат папските мнения като учение на Църквата дори когато не са закрепени като догма. Подкрепя реакционни общности като „Опус Деи” и „Легионерите
на Христос”, назначава неподходящи и неспособни епископи, които разделят
поместните църкви за години напред. И потиска скандала със свещеници и монаси, извършвали сексуално насилие над деца и младежи. Кризата, в която днес
Католическата църква е изпаднала, се корени в понтификата на Йоан Павел II.
Революционерът и реакционерът, братски настроеният и авторитарният папа –
въпреки противоречието, което уж се разкрива, никой от лидерите в навечерието на новото хилядолетие не е прокарвал принципите си толкова последователно. В епоха на растяща безличност той остава безкомпромисно верен на
своя светоглед, толкова радикално, че остава чужд за мнозина на Запад заради
нежеланието си да приеме техния плурализъм и опитите им да примирят католицизма с модерността и постмодернизма. Църквата според Карол Войтила трябва да представя богоугодния ред срещу всички държави, икономически системи,
идеологии; затова тя не бива да релативизира своята вяра и норми, тя трябва
да води хората със силна ръка.
„Ти ще въведеш Църквата в третото хилядолетие”, му казва полският примас
Стефан Вишински след избора на папа през 1978 г. За Йоан Павел II това е повече от пожелание. Това е планът, който Бог има за него. И вероятно само така
човек може да издържи на този труден понтификат. Бог те изпрати и ти даде
поръчение. Само така могат да се преживеят атентатът от 13 май 1981 г. и
многото операции. Във Фатима, мястото за поклонение на Божията майка, Йоан
Павел II казва през 2000 г., че нейната помощ отклонява през 1981 г. куршума на
атентатора Али Агджа. Зад тези думи стои убеждението, че Божието оръдие
не се пречупва без време. Като въплъщение на страдащия раб Божи, който носи
болките на света, Йоан Павел II до последно остана верен на своята служба и
на своята мисия и така трогна мнозина, които не споделят неговия възглед. Този
човек беше изцяло себе си.
Тази книга прави опит да се доближи до личността на Карол Войтила, който е
роден преди сто години – със съзнанието, че една такава биография може само
да се доближи до него, че хората винаги са по-загадъчни, по-многопластови и
сложни, отколкото биографиите могат да ги разкрият. Папа Франциск провъзгласи Йоан Павел II за светец и само девет години по-късно изпълни желанието
на скандиращите през 2005 г. Ала авторите не искат да изпишат икона на папата на хилядолетието; те правят опит да представят неговите действия и
да обосноват мисленето му, да опишат както завладяващите му и достойни за
възхищение исторически постижения, така и неговите граници и грешки. Папа
Франциск описва в своето апостолическо насърчение Gaudete et Exsultate какво
превръща някого в светец: не това, че той е съвършен, без грешки и заблуди, а
това, че изживява живота си в любов и всеотдайност. Любов и всеотдайност –
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никой няма основание да ги оспорва на Карол Войтила.

Non sum dignus
18 май през 1920 г. се пада вторник. На пазара в полския градец Вадовице, който е
на 50 км югозападно от Краков, цари оживено суетене. На няколко крачки оттам,
на първия етаж в къщата на ул. „Църковна” 7, в този ден Карол Йозеф Войтила
вижда света за първи път. Според традицията раждането било у дома, протекло
без усложнения, момчето било здраво и силно. Майка му по-късно му разказала, че
раждането преминало спокойно и понеже чувала през отворения прозорец хоровото пеене от близката църква. Тълкувала го като особен знак свише.
Карол Войтила бил третото дете на Карол и Емилия Войтила, на 40 и 36 години.
Бащата бил лейтенант от полските войски, майката – домакиня, която шиела
и така допринасяла към семейния бюджет. Първият им син Едмунд бил на 14
години. Имали и една дъщеря, ала тя живяла само 16 часа. Ранната смърт на момиченцето, което трябвало да бъде кръстено Олга, силно повлияла на майката,
Карол си я спомня като съсипана от скръбта жена.
Вадовице бил гарнизонен град с много малки предприятия и една хартиена фабрика. Времената били неспокойни. Само година и половина преди раждането на
най-малкия син на Войтила полската държава е възстановена след края на Първата световна война. Съседите Прусия, Австрия и Русия си поделят страната
в края на XVIII век. Вадовице принадлежал към австрийската зона, квалифицираният шивач Карол Войтила-старши служел като подофицер в австро-унгарската
армия. Младият Карол по-късно не опровергава, че двете му имена са знак на
почит от страна на баща му към Хабсбургите. Първото му име трябвало да
напомня за последния император Карл I, беатифициран от него, когато е папа,
второто име – за дългогодишния владетел Франц Йозеф. Бащата е почитал
Хабсбургите, защото в тяхната империя народите съжителствали мирно, всички езици и култури били уважавани. Според друга версия пък неговите имена
имали патриотичен произход: Карол го нарекли просто на баща му, а Йозеф – на
маршал Пилсудски, първия държавен глава на възродена Полша.
През 1918 г. Хабсбургската монархия залязва, тя е сред загубилите войната
заедно с другите две сили, участващи в подялбата на Полша, Германския райх и
царска Русия. Нейното поражение създава предпоставки за възраждане на Полша
след 123 години. Парижката мирна конференция във Версай признава териториалното разширение на новата полска република за сметка на Германския райх.
Въпросът за полската източна граница обаче остава отворен, защото в тази
част на Европа все още се водят боеве. Там все още се намират контингенти
на Райхсвера и бушува руската гражданска война между верните на царя белогвардейци и Червената армия.
Маршал Йозеф Пилсудски, главнокомандващ на полската войска, се стреми към
конфедерация под ръководството на Варшава, към която да принадлежат Литва,
както и обширни части от Беларус и Украйна, следователно ново издание на ня-
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когашната европейска сила – Полско-литовската държава. Когато Червената армия превзема литовската столица Вилнюс, поляците предприемат контраатака.
Те завземат огромни територии и в началото на май 1920 г. влизат в Киев. В гарнизона във Вадовице радостта от този първи успех на новосформираните военни
сили е голяма, радва се и лейтенант Войтила, който не е мобилизиран заради крехкото си здраве. Когато на 18 май се ражда вторият му син, той не знае, че междувременно Червената армия е обърнала в бягство войските на Пилсудски и настъпва
на запад. Във военната суматоха новините все още не са стигнали до пресата.
През август Червената армия достига Висла, южно от Варшава, и се готви да
превземе полската столица. Руският революционер Владимир Илич Ленин вече
е определил ново болшевишко ръководство за Полша, на върха на която трябва
да застане произхождащият от полско дворянско семейство Феликс Дзержински,
началник на тайната полиция ЧК и върховен изпълнител на „червения терор”. Поляците виждат екзистенциалната заплаха пред своята млада държава и хвърлят
всички свои войски срещу Червената армия. Те успяват да я обкръжат в гръб и
да  нанесат унищожителен удар.
Победата на 15 август 1920 г. е обявена за „чудото на Висла”. Понеже съвпада
с Успение Богородично, Божията майка е обявена в обща церемония на полските
епископи и военното ръководство за главнокомандваща на полската войска. Лейтенант Войтила го смята за много правилно: той е смирен, богобоязлив човек.
Вместо сватбено пътешествие той и съпругата му, току-що венчани, предприемат поклонническо пътуване. В дневната на семейството има пейка за коленичене, на един скрин – малък олтар с разпятие, пред който горят свещи, до вратата
виси малък съд със светена вода. Почти всяка сутрин той присъства на Литургията, най-често със синовете си. Семейството заедно моли Светата броеница.
Още от времето на Хабсбургската империя той заема длъжност във военната
администрация. Не се налага да живее в казармата, най-често обядва у дома.
Войтила живеят под наем, хазяинът е състоятелен еврейски търговец, който
търгува и с мотоциклети. Карол Войтила-младши го описва като приветлив и
изключително коректен. Една четвърт от почти десетте хиляди жители на
градчето са евреи. Според автобиографията му той познавал „чувството за
единство” между повечето католици и евреите във Вадовице: „Двете религиозни групи, предполагам, бяха свързани от съзнанието, че се молят на един и същи
Бог”. Евреите са гледали на себе си като на „полски патриоти”.
Лолек, както галено го наричали у дома и в училище, е отличен и прилежен ученик.
Когато е в първи клас, капелан Казимеж Фиглевич, който преподавал вероучение в
училището, го привлича в групата на министрантите. Фиглевич ръководи класа и
при подготовката за първото причастие, той става и първият изповедник на Карол
Войтила. На празника момчето носи костюма на брат си, за нов семейството няма
пари. По-късно капеланът отново ще изиграе важна роля в живота на бъдещия папа.
Фиглевич е опора за деветгодишното момче, когато Емилия Войтила умира едва
45-годишна. В предишните години е боледувала тежко, освен това постоянно
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страдала от болки в гърба. По-късно, когато е в семинарията, синът признава
пред един свой състудент: „Майка ми беше болна жена. Налагаше се много да
работи и никога нямаше време за мен”. Ала в последно време, преди смъртта си,
тя не може да работи, прикована е на легло. Лекарите обявяват като причина за
смъртта  бъбречна недостатъчност и вроден порок на сърцето. Като студент
Карол  посвещава едно стихотворение, което озаглавява „Белият гроб”. Мнозина от биографите на папата виждат в ранната загуба на майката причина
за неговото дълбоко преклонение пред Дева Мария. Във всеки случай почитта
към Божията майка е дълга семейна традиция: още неговите прадядо и дядо са
водели поклонения по местата на Дева Мария.
След смъртта на майката бащата прави заедно с 9-годишния Карол поклонение
до село Калвария в Бескидите, където през Страстната седмица процесии разигравали Страстите Христови, привличайки десетки хиляди вярващи. Двамата
заедно се молят на всички спирки от поклонническия маршрут, по който фигури
с човешки ръст онагледявали Страстите Христови. Той непрекъснато се връща
на това място. На Вси светии през 1966 г., за 20-годишнината от ръкополагането си за свещеник, пише оттам в своя личен бележник: „Чудесно съединение на
Христовия път към Голгота и пътя на Неговата майка”. От това наследство се
е родило неговото свещеничество.
Освен бащата най-важният близък човек за момчето е неговият брат Едмунд.
Както пише по-късно, той изпитвал възхищение към него. Едмунд Войтила следвал
медицина в Ягелонския университет в Краков. Той много добре играел футбол и тенис, бил надарен шахматист. Своето увлечение към спорта предава на по-малкия
си брат, учи го да кара ски и го взема със себе си на планински походи. През 1930 г.
Едмунд получава научна степен доктор по медицина с оценка Magna cum lauda. Ала
само две години по-късно умира, заразен със скарлатина от една пациентка. Отец
Фиглевич е на мнение, че за 12-годишното момче внезапната смърт на брата, от
когото се е възхищавало, е дори по-голям удар от смъртта на майка му. Петдесет
години по-късно папата казва при едно посещение в Ягелонския университет: „Тези
събития са се запечатали дълбоко в паметта ми – смъртта на моя брат може би
по-дълбоко и от смъртта на майка ми, както заради трагичните обстоятелства,
така и заради по-голямата ми зрялост по това време”. Той получава стетоскопа на
брат си, който по-късно намира място на неговото писалище във Ватикана.
Във Вадовице се намират окръжните мъжка и девическа гимназия. Два любителски театъра, един хор и един литературен кръжок осигуряват солидно присъствие на културата. И като гимназист Карол Войтила е отличен ученик. Изпитва
особен интерес към полската литература и история, както и към чуждите
езици, като се започне с латинския, който му се удава много леко. Баща му непрекъснато говорел с него на немски. Когато е в гимназията, синът се опитал
с помощта на речник да прочете в оригинал Критика на чистия разум на Кант,
ала без особен успех, както сам по-късно признава.
Като починалия си брат Едмунд и Лолек е запален спортист. Играе отлично
тенис, преди всичко обаче футбол, като непрекъснато си разбива коляното;
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предпочита да е на вратата. Според разказите на съучениците му той не бил
внимателен в двубоите, но затова пък винаги бил честен. По улиците и площадите, където се срещали младежите, католическите отбори често излизали
срещу еврейските. Ако последните не успявали да съберат достатъчно играчи,
Карол сменял страната и пазел еврейската врата. Той поддържал приятелски
контакти с някои от своите съученици евреи; Йежи Клугер, син на адвокат, става най-добрият му приятел във Вадовице и е такъв до преклонна възраст. Клугер
дава много от сведенията за младежкия им период.
С възторг той слуша заедно с приятели предаванията на футболни срещи по
радиото. Любимият му отбор е „Краковия”, първият полски шампион, признава си
го и като папа. В Краков „Краковия” се смятал за клуб на либералното градско
съсловие, в който религиозните или национални въпроси не играели никаква роля.
Патриотите националисти говорели с пренебрежение за него като за „еврейския
клуб”. Техният лагер стоял зад местния съперник „Висла Краков”, който принципно
не приемал евреи за свои членове.
Сред звездите на „Краковия”, които тогавашните фенове на клуба като Карол
Войтила обожават, са евреите Леон Шперлинг, майстор на дрибъла, вратарят
Адам Когут и защитникът Стефан Фрик. Съдбата на тримата, които са и
полски национали, отразява участта на Полша във Втората световна война:
Шперлинг намира смъртта си в гетото на Лемберг (Лвов), Когут попада в руски
плен като командир на танкова част и е разстрелян от тайната полиция НКВД
в гората на Катин, Фрик е убит от СС като член на полската съпротива.
Едно нещо Карол Войтила никога не прави: не се бие по време на футболна среща или след нея. Освен това след мач не ходи с другите в кръчмата да пие бира,
предпочита да се прибере у дома. Когато е на 15 години, той става училищен
председател на Клуба на трезвениците, поставили си за задача да убедят ближните във вредата от алкохола. Очевидно не му се обиждали, бил смятан за вярващ
и за особняк, който никога не изгубвал своето смирение. Той все така продължавал да ходи на ранната Литургия. Станал главен министрант и поел в училище
ръководството на Братството на Мария, организирано от йезуитите, където
редовно молели Светата броеница. Когато един съученик го попитал дали иска
да стане свещеник, той отговорил на латински: Non sum dignus. Не съм достоен.
Карол Войтила обичал празненствата. Вечер край лагерния огън блестял като
забавен разказвач на вицове и истории; умело подражавал на учителите си.
Само едно смущавало неговите съученици: не давал на никого да преписва, твърдо държал на позицията си, че добрите оценки трябва да се заслужат честно.
Край лагера младежите пеели и Рота, патриотична песен за борбата на поляците
срещу потисничеството на Прусия. В пруската зона, в рамките на Културкампфа1
1

Kulturkampf – стълкновение между държавата и Католическата църква, до което се стига след 1871 г. в
Прусия и Германската империя, предизвикано от противопоставянето на Католическата църква срещу либералното учение за държавата (Syllabus errorum от 1864, Догматът за непогрешимостта от 1870 на Пий IX) и
опозиционното поведение на Германската партия „Център” в новосъздадената Германска империя.
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на Бисмарк срещу Католическата църква, полският език бил потискан силно. Песента отговаряла на духа на времето в нововъзникналата република, училищните програми също извеждали на преден план битката на поляците за свобода.
В центъра на часовете по литература били произведенията на Хенрик Сенкевич
(1846–1916), както и полският романтизъм. Всички тези произведения имали за
предмет борбата за свобода на разделената нация, често в алегорична форма.
Както повечето от своите връстници, Карол Войтила прочел с възторг историческите романи на Хенрик Сенкевич, в които поляците печелят войни срещу
тевтонските рицари, украинските казаци, както и срещу настъпващите към Източна Европа шведи и османци. Унизената нация се обръщала към тези описания.
Не по-малко го впечатлил романът Quo vadis за преследването на християните
в Древния Рим, за който Сенкевич получил Нобеловата награда за литература.
Ако тези героични романи, в които не липсват и любовни истории, могат да се
характеризират в известна степен като повърхностни и схематични в описанията на героите, то произведенията на романтиците изискват по-задълбочено
разбиране. И при тях основният мотив е надеждата за възраждане на нацията,
свързана с изповядването на католицизма. Водещите представители са Адам
Мицкевич и Юлиуш Словацки.
Мицкевич (1798–1855) представя поляците като богоизбран народ. Разделението
и репресиите срещу полския дух означават страдание, ала мъченичеството е
предпоставка и път към свободата и величието. „Полша е Христос на народите”, обявява Мицкевич, който пише и религиозно-философски произведения. Ако
след своето ходене по мъките Полша се освободи, ще може да освободи и други
потиснати народи. Така той се превръща в глашатай на полския месианизъм,
който повлиява силно на Войтила не само в младостта, но и в неговата по-късна
дейност като епископ и папа.
За Мицкевич веднага след вярата в Бог идва вярата в непреходността на нацията; най-висшата форма на любов към нацията представлява доброволното
участие в борбата. Този месианизъм окриля поляците през XIX век във въстанията им срещу силите на подялбата, всички брутално потушени. Фактът, че
потисниците са протестантска Прусия и православна Русия, засилва убеждението на поляците, че като борци за свобода са и мъченици за правата католическа
вяра. Мицкевич сам се опитва да даде пример: той събира доброволци, които да
създадат легион за борба с руската царска армия.
Гимназистът Карол Войтила усвоява историческите идеи на Мицкевич. Ала не
може да приеме мисълта, че трябва да се пролее кръв за свободата. Въпреки
това впечатлява съучениците си, когато научава наизуст епическата поема на
Мицкевич „Пан Тадеуш”. Тя разказва за старата вражда между два полски дворянски рода, които се обединяват в борбата с руския окупатор.
И поетът романтик Юлиуш Словацки (1809–1848), чиито основни произведения
ученикът Войтила чете, оповестява, че Полша има особена роля в драмата на
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човечеството. Полското общество, обединено във вярата си в Бог, е мястото
за духа, който определя съдбата на човечеството. Словацки отива още една
крачка напред от Мицкевич: през 1848 г. той предсказва, че един ден ще се появи
славянски папа, за да поведе християните.
Още по-близък на Войтила от двамата глашатаи на романтичната национална
митология е по-младият от тях Циприан Норвид (1821–l883). Той също вижда
религията като лек за човечеството: „Христос отведе хората от царството
на сляпата съдба в царството на свободата”. Той обаче отбелязва и реалните
нужди на съвременността: „Достойнство и осъществяване в работата човек
може да постигне само ако може да я върши с любов”. Норвид настоява за солидарност с всички онеправдани в обществото. Той бичува материализма, стремежа към печалба и сляпата вяра на модерния свят в техниката, които според
него се демонстрират най-вече в САЩ.
Към съзвездието Мицкевич, Словацки и Норвид Карол Войтила се приближава и
от сцената на училищния театър. Театралната игра е голямата му страст.
Ръководителят на любителския театър във Вадовице Мечислав Котлярчук, който преподава и в мъжката гимназия, открива неговия театрален талант и го
насърчава. Котлярчук, когото Войтила по-късно определя като „пламенен християнин”, държи много на ясната дикция, неговите актьори непрекъснато играят драматични сцени. Същевременно той решително отхвърля стремежа към
ефекти като жестикулиране, викове или ридания – нищо не бива да отклонява
от словото. Наред с отец Фиглевич, Котлярчук е другият учител от Вадовице,
изиграл значима роля в живота на Войтила. Двамата се превръщат в конкуренти за влияние върху него.
Гимназистът играе главни роли и режисира много от представленията. Още
тогава може да се забележи изразената му склонност да кара слушателите да
му ръкопляскат, както по-късно споделят съучениците му. В репертоара преобладават исторически драми от полския романтизъм и неоромантизма, най-често
със силен религиозен заряд.
Училищният театър има особен чар за младите актьори: женските роли поемат
ученичките от девическата гимназия. Карол Войтила не е срамежлив. Той се
сприятелява с повечето от тях, особено с Халина Круликевич, дъщеря на директора на неговото училище. По-късно тя пише за него: „В гимназията всички бяха
на мнение, че той ще стане актьор. Беше добре сложен, изглеждаше добре, беше
благословен с хубав глас, имаше превъзходна памет, много добро произношение,
беше вглъбен и чувствителен”. Ала тя е тази, която по-късно прави кариера в
театъра.
Във Вадовице тя го изпреварва на едно състезание по рецитация, в чието жури
участва прочута актриса от Краков. Вече като папа, той  го напомня при една
среща. Приятелството им остава за цял живот…
Превод от немски: Людмила Димова
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духовна семинария „Св. Йоан Рилски”. Магистър по богословие на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Отчислен с право на защита в катедра „Политология” към Философския факултет на СУ „Св. Климент
Охридски”. Предстоятел е на столичния храм „Св. Рождество Богородично”.

ЗА СОЦИОЛОГИИТЕ НА ВЯРАТА И
ОБЩЕСТВЕНИЯ МОРАЛ
С отец Илиян Алексиев разговаря Сандра Керелезова

Според православното разбиране за човека всеки е способен да върши добро,
независимо дали разпознава Христос като свой Спасител, или не. Най-лаконично
тази идея на православната антропология е изразена в думите на Майка Гавриила: „Божията искра е вътре в нас. Тя не може да отсъства от което и да
е човешко същество. Онова дихание, което Бог ни е вдъхнал, е любовта. Махнете ли Божията искра, ставаме живи трупове”1. Оттук и невярващият в Бога
добротворец e човек, служещ за морален пример по силата на Божия творчески промисъл, макар и самият той да не го признава (или разпознава). От друга
страна обаче, в стихията на съвременния свят някои от понятията за морал се
движат по плаващи кейове, в сферата на динамичната относителност. Пример
за това е увереността на някой атеист, че подкрепата му за узаконяването на
евтаназията е в услуга на доброто.
Дали съвременният човек обвързва идеята за етика с идеята за Бога? Или
това е отживелица? С методите на социологията това решават да проверят
изследователите от известната социологическа агенция „Пю”. Проучването им
е в световен мащаб, а сред изследваните страни в Европа е и България. Според
публикуваните резултати половината от българите обвързват морала с вярата в Бога. Сред европейските народи преди нас в своеобразната класация са
гърците (с 53 %), а след нас – руснаците и поляците. На противоположния полюс
са французите – едва за 15 % от тях е нужно да си вярващ в Бога, за да бъдеш
морален, както и шведите (с 9 %).
1

Из книгата на монахиня Гавриила Майка Гавриила. Аскетика на любовта, София, Омофор, 2015, с. 211.
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Изненадват ли ви с нещо тези данни и какви тенденции очертават на духовната карта на Европа?
България заема добро място, между Гърция и Русия. Ние и в други отношения
сме между Гърция и Русия, но в случая се доближаваме до западните страни. Резултатите напомнят за старата противоположност по оста Изток-Запад. От
резултатите от изследването може да се търси закономерност между по-добър
живот, съответно – по-малко вяра, когато моралът не е задължително обвързан
с вярата, и обратно – по-лош живот, респективно повече надежда в Бога, когато основите на морала са обусловени от вярата в Него.
Както казах, това не е ново и не ме изненадва. В предишни проучвания Западът
винаги е по-невярващ от Изтока по социален принцип. Например през 2004 г. в
проучването GfK Custom Research Worldwide, обхващащо 21 държави, в Холандия
вярващите са едва 53 % на фона на първенствуващата Румъния с 97 %. Това не
означава, че в поликонфесионалната Холандия, сега вече Нидерландия, същият
процент са неморални.
Интересно е да се погледне и пò на Изток. В Турция например през 2014 г. социологическият институт „Конда” посочва, че за последните десет години до
2014 г. броят на атеистите се е увеличил тройно. И обратно, броят на заявяващите се като мюсюлмани намалява от 55 на 51 %, независимо че агенцията
по вероизповеданията „Дианет”, която според някои е подчинена на президента,
поддържа консервативното мнение, че мюсюлманите в страната са 99 %. Това,
първо, говори за неяснота в обективността и второ, поради етническите специфики ислямският морал според мен би останал същият, дори и да се потвърди
процентът невярващи.
Всъщност правилно ли е поставен въпросът на проучването? Ако го преформулираме така – трябва ли моралният човек непременно да е вярващ,
как бихте отговорили вие? Отец Стивън Фрийман например има една мисъл – че грехът не е морален проблем; добрият самарянин от притчата
всъщност от съвременна гледна точка може и изобщо да не е вярващ човек.
И оттук защо ние, християните, нерядко обръщаме внимание на това, че
Христовото учение не се изчерпва с някаква система от етически правила?
Въпросът е добре поставен. Единствено не съм сигурен дали добре са приложени
количествените и качествените методи по отношение на особености на източния и западния човек, или иначе казано, не знам дали при изследването има еднакъв подход и дали е обърнато внимание на специфичните детайли. Ако подходът
е един и същ за всички, то това е по-скоро извадка за обществото, най-близко
до тези, които правят изследването. Християнският Изток и християнският Запад имат различно отношение към връзката между вяра и морал. Така може да се
обясни и този резултат. Католическият свят поддържа схващането, че е важно
да се прави добро, независимо дали си вярващ или не. Приблизително за това се
говори и в пастирската конституция на Католическата църква за съвременния
свят – Gaudium et spes на Втория ватикански събор.
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Православният изток смята, че реално няма автентично добро, без да е в името на Христос, така че аз нямам представа дали този процент от изследването не е следствие от смесването на двата възгледа.
Относно греха смятам, че трябва да бъде разглеждан като важен дял от християнската етика, тъй като той има участие в категориите добро и зло. Георгиос Мандзаридис в своята Християнска етика го разглежда в контекста на
богословието на свети Григорий Палама – че нищо в този живот освен греха
не е истински зло. Дори учебното помагало за 9–12 клас, одобрено от МОН, има
цял отдел „Философия на християнския морал”, където грехът се разглежда в
няколко точки.
Да, сега самарянинът може да се разглежда като антипод на свещеника и левита, които подминават наранения, и дори това ще говори, че е невярващ, т.е. не е
като вярващите, които го подминават. Днес този образ може да бъде използван
дори от групи и организации, които се борят за своите права. Той може да бъде
с различен цвят на кожата, с различна сексуална ориентация, дори може да бъде
полово неутрален – какъв по-добър пример за размахване на пръст по религиозните организации, които са против някои права на сексуалните малцинства. Около
това обаче има и някои неща, за които не се споменава в притчата. Например,
че духовниците не са доближили страдащия, за да не се осквернят, изпълнявайки
Мойсеевия закон, но Христос показва, че ближен е този, който е помогнал, независимо че е самарянин, сиреч – отритнат от юдейското общество. Тук той
показва несъвършенството на Мойсеевия закон, на който закон Той е завършек
и изпълнение. Според Христовия закон на любовта човек се осквернява тъкмо
когато подминава нуждаещия се, а не чрез докосването му. Затова и Христовите свещеници трябва да са като самарянина, който е положителният герой
в притчата. В православната иконопис самарянинът е Христос, независимо от
това, че по произход е юдеин, което отново говори за това, че доброто трябва
да е в името на Христа. И понеже грехът не се разглежда само от гледна точка
на християнската етика, но и на християнската философия и догматика, затова
и Христовото учение не се изчерпва със система от етични правила.
В проучването са посочени и резултати, свързани с образователния статус
на анкетираните. Според тях по-образованите в по-малка степен обвързват морала с вярата в Бога. Сякаш в общественото пространство изпъква
изводът, че вярата в Бога е нещо ретроградно, белег на по-необразованите
и по-„невзискателните” към интелектуалния си багаж...
И това не е ново. Още в края на 60-те години на миналия век в първото по
рода си социологическо изследване в социалистическия период „Процесът по
преодоляването на религията в България” това е основен аргумент – по-необразованите, по-възрастните и селяните са по-вярващи. За това изследване са
използвани най-добрите за епохата социологически подходи като стохастичния
репрезентативен метод, който е определен като по-ненадежден от другите
модерни скалометрични методи.
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В изследването на Петър Емил Митев и Сийка Ковачева „Младите хора в европейска България – социологически портрет от 2014” се потвърждава изводът от
едно изследване на Велцел и Ингълхарт – „Световните ценности” от 2009 г., че
в България преобладават светско-рационалните ценности, наред с парадокса, че
от определилите се като религиозни 90 %, по-малко от 5 % ходят на църква и
по-малко от 10 % се молят. В българското изследване това се определя от факта, че в България религиозните вярвания са свързани с традиционни практики,
които се предават с поколенията.
През 2018 „Галъп Интернешънъл” направи проучване около Великден. Според него
близо 4,5 милиона души се определят като православни, но тази принадлежност
е по-скоро обществено-политически етикет, отколкото истинска религиозност.
Това само показва, че резултатите на „Пю” потвърждават, че по-невярващи са
занимаващите се с наука, физически здравите, успешните хора и тяхната представа за морал не се свързва с вяра, а с колективната представа на обществото за морал. Но тъй като, макар и малък процент образовани са вярващи, то
изследването показва какъв е процентът на вярващи и в двете групи, а не че
образоваността е критерий за вяра.
Като съвременен пастир, с кого бихте предпочели да говорите за Христос,
да благовестите за Него – с онзи, който казва „Ами да... Има нещо! Някаква
сила!”, или с уверения атеист, който ще защити неверието си с куп научни
аргументи?
Бих говорил за Христос с всеки. В първия случай имаме налице някаква вяра, която трябва да върнем в пътя. При втория случай има предизвикателство – често
атеистът притежава изострен интелект и богати познания. Ако се върнем на
изследването, със сигурност сред хората има и анкетирани, които се определят
като вярващи, но са точно онези, които вярват в „някаква сила”. Ако изследването не долавя специфичните нюанси, то трудно ще се направи разлика между
последовател на Дънов или поклонник на Ванга, които също смятат себе си за
православни. Затова от съществено значение за постигане на резултат, максимално близък до истината, ще са нужни уточняващи въпроси, съдържащи множество фактори като: степен на познаване на вярата и учението, степен на
верови синкретизъм, редовно причастяване, верови уклон към фундаментализъм,
умереност или либерализъм и т.н.
Друг аспект от проучването е свързан с политическите убеждения. Макар
и да няма данни конкретно за България, обобщението е, че като цяло хората с леви политически убеждения в по-малка степен обвързват вярата в
Бога с морала, и обратното. Би ли изглеждало като оксиморон според вас
вярващ човек, който да е „за” узаконяването на еднополовите бракове например или пък „за” легализирането на марихуаната?
Да, като че ли е трайна тенденцията вярващите да не са леви от този тип, въпреки че споделят множество социални възгледи. Преди десетилетия в богословската наука се появи християнска екология, която намира корени в Свещеното
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писание, но това няма нищо общо с крайнолевите зелени постмодерни ценности
днес. От друга страна, ние нямаме християндемократично представителство
на Църквата, така, както по същество това се е зародило в Европа. Има някаква далечна връзка с християнските ценности, но да твърдим, че вярващите са
изцяло консервативни, също няма да е вярно. Ето защо вярващите в България се
разпределят в широката гама от левия до десния политически спектър.
Преживяхме месеци на протести. В древната история на християнството
можем да открием архиереи, които са защитавали – с езика на съвремието
можем да го наречем социални и обществени каузи – като свети Василий Велики, свети Йоан Златоуст, свети Йоан Милостиви и др. Доколко и докъде
днес е в унисон на християнския етос един съвременен духовник да участва
в протести, да заявява публично свои политически убеждения?
Нека не забравяме, че епохата, в която живеят тези светци, е в друга политическа среда. Църквата и държавата са общ организъм с две управления и едното винаги е свързано с другото. Както Църквата може да изобличи нечестив
император, така и императорът може да прати в затвор провинил се клирик.
Самото законодателство на империята преплита в себе си държавни закони и
църковни канони.
Тази действителност днес не е налице – Църквата е отделена от държавата
и отношенията помежду им се определят със специален закон. Политическите
сюжети са разигравани толкова много пъти от времето на св. Василий и св.
Йоан Златоуст, че евентуално присъствие на духовници на протест може да
влезе в политически сценарий и те да бъдат употребени. От това не само няма
да има реална полза, но и ще навлече петно върху институцията, както се случи през 90-те години. Това съвсем не означава, че свещенството не трябва да
изразява позиция, но това следва да се съгласува с църковното ръководство и
да е по начин, който, както ни е заръчано в Свещеното писание, да е с приличие
и ред, за да няма съблазън. Всеки клирик е и гражданин на републиката и има
право да се самоопределя, но когато е в църковни одежди, той представлява
Църквата и за тази принадлежност той носи отговорност. Хубаво е да се знае,
че някои духовници, които сега виждаме на протестите, не изразяват мнението
на Православната църква. Освен това се намират и под запрещение още много
преди самите протести заради други свои собствени своеволия. Но ето, тъкмо
те стават съблазън за останалите, които не различават кой какъв е и към кого
принадлежи.
Преди няколко години (2017 г.) същата социологическа агенция излезе с проучване, което показа, че особено характерно за народите от бившите съветски републики и Балканите (между 66 и 82 %) е да слагат знак за равенство
между религиозната и националната идентичност. Какви рискове или пък
ползи за автентичния християнски дух носят със себе си подобни нагласи?
И как бихте коментирали акции и националистически сили, за които подобни
нагласи са особено удобни, за да инструментализират православието?
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Това е поредното, което в нашия разговор не е ново. Нека си спомним как преди
време една новопоявила се националистическа партия излъчваше репортажи с
наследници на помюсюлманчени българи, които се смятат за турци само защото са мюсюлмани. Сега същата формация иска да развее православно знаме, под
което вярата и етносът са тъждествени. Предполагам, че слоганът на такава
политическа формация би бил „Ако си православен, значи си истински българин”,
но това няма да привлече много привърженици, а по-скоро отново ще печели от
противопоставянето. Още от амбициите на Сталин да направи източноправославен Ватикан с център Москва, по думите на д-р Даниела Калканджиева,
ние виждаме, че и до днес някои разделят православието на славяноправославие
и гръкоправославие. Смятам, че както Църквата е наднационална със своите
представителства в различните държави, така и изобщо религиозността не
бива да се отъждествява с националната идентичност. Ние сме имали вече
такъв момент в историята около борбите за църковна независимост, но днес
да се основе партия на религиозна основа е особено опасна игра. Членуващите
в такава партия ще имат не само конфликт с онези, които са в Църквата, но не
са съгласни с тях, но и конфликт със себе си, ако истински практикуват вярата
си. А същевременно се налага да се борят с т.нар. враг, който явно няма да са
поднебесните сили на злобата, а някой партиен или вътрешен противник. Ако
православието се използва като знаме за политически цели, съществува риск
да се опорочи същността му, а ако радикалните прояви се превърнат в почерк,
то бъдещите православни фундаменталисти няма да имат проблем да хванат и
автомат в ръка. Подобна заигравка може да има лоши последици и за Църквата,
и за държавата.
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Социологическа агенция „Пю”
Кристин Тамир, Айдан Конаган, Ариана Моник Салазар

ГЛОБАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ ЗА
БОГ
Мнението на хората дали вярата в Бог е необходимо
условие, за да бъде човек морален, се различава в
зависимост от икономическото развитие, образованието и
възрастта

Каква е връзката между вярата в Бог и морала? И колко важни са Бог и молитвата в живота на хората? Изследването на социологическа агенция „Пю” е извършено през 2019 г. сред 38 426 души в 34 страни от света и е публикувано на
20 юли 2020 г. (Пълното изследване може да се види на: https://www.pewresearch.
org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/)
В изследваните 34 държави от шест континента средно 45 % от запитаните
отговарят, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален и да има
добри ценности. Но в отговора на този въпрос има големи регионални разлики.
Страните с развиващите се икономики, включени в това проучване, са по-склонни да бъдат религиозни и намират религията за по-важна в живота си, и също
така са по-склонни от страните с развити икономики, включени в това проучване, да отговорят, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален.
Разлики се наблюдават и вътре в отделните държави. Като цяло хората, които
са по-слабо религиозни, са по-склонни от силно религиозните хора в тези страни
да отговорят, че вярата в Бог не е задължително необходима, за да бъде човек
морален.
Въпреки различията в съблюдаването на религията средно 62 % от изследваните страни смятат, че религията играе важна роля в техния живот, 61 % са
съгласни, че Бог играе важна роля в техния живот, а 53 % отговорят по този
начин и за молитвата. От 1991 г. делът на хората, които смятат, че Бог е важен за тях, се е увеличил в Русия и Украйна, докато обратното се наблюдава за
съшия период в Западна Европа.
В осемте проучени общества от Западна Европа средно едва 22 % отговарят,
че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален, докато в шестте проучени държави от Източна Европа това мнение се споделя средно от 33 %. Други
изследвания показват, че европейският континент е все по-секуларен, макар
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да се наблюдават големи различия между страните от източната и западната
част на континента в отношението към религията и религиозните малцинства.

Мнението дали вярата в Бог е необходима, за да има човек
добри ценности, се различава в отделните региони
От всички 13 държави от Европейския съюз, включени в проучването, Гърция е
с най-висок дял от населението, което обвързва вярата в Бог с морала (53 %),
следвана близко от България (50 %) и Словакия (45 %). И все пак в много страни
от европейския континент относително нисък е делът на хората, които смятат, че вярата в Бог е свързана с морала – едва 9 % в Швеция, 14 % в Чехия и
15 % във Франция.
В Канада и САЩ по-малко от половината отговарят, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален (съответно 26 % и 44 %).
За разлика от тях почти всички анкетирани в Индонезия и Филипините (96 % и
в двете страни) смятат, че съществува връзка между вярата в Бог и добрите
ценности. Това мнение е споделяно от почти осем от всеки десет (79 %) души
в Индия. В Източна Азия обаче южнокорейците са разделени поравно по този
въпрос (53 % са на това мнение, а 46 % са на обратното), по-нисък е делът на
хората в Япония (39 %) и Австралия (19 %), които смятат, че вярата в Бог е
необходима за морала на личността.
Сред изследваните страни от Близкия изток и Северна Африка поне седем от
всеки десет души в Ливан (72 %), Турция (75 %) и Тунис (84 %) смятат, че вярата в Бог е необходима, за да има човек добри ценности. Израелците са поравно
разделени в отговора на този въпрос (48 % от запитаните отговарят и по
двата начина).
Големи мнозинства във всички изследвани страни от Африка на юг от Сахара
смятат, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален. Над девет от
всеки десет души в Кения и Нигерия (съответно 95 % и 93 %) свързват вярата
в Бог с морала, докато на това мнение са 84 % от южноафриканците.
Мнозинството от хората и в трите изследвани страни от Латинска Америка
казват, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален, като най-висок
е този дял в Бразилия (84 %). Католицизмът продължава да бъде най-голямата
религия в Латинска Америка и мнозинството от католиците и в трите изследвани страни смятат, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален.
Забележително е, че и в Русия, и в Украйна се наблюдава промяна на мнението
по този въпрос, но в различни посоки. В Русия се наблюдава увеличение с 11
процентни пункта спрямо 2002 г. на дела на хората, които смятат, че вярата в
Бога е необходима за добрите ценности, докато в Украйна се наблюдава спад от
11 пункта. Освен в Русия само в други две от изследваните страни – България и
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Япония – се наблюдава значително увеличение на дела на хората, които споделят
това мнение (нарастване съответно от 17 % и 10 %). Освен Украйна в четири
други страни – Мексико, Турция, Южна Корея и САЩ – се наблюдава значително
намаление на дела на хората, които смятат, че вярата в Бог е необходима, за
да бъде човек морален.

Различия за връзката между вярата в Бог и морала според
дохода на глава от населението
Като цяло анкетираните от страните с по-нисък брутен вътрешен продукт са
по-склонни да отговорят, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален и да има добри ценности. С други думи, наблюдава се обратна връзка между
БВП на глава от населението и процента от обществото, който вижда връзка
между вярата в Бог и морала. Статистическият анализ показва силна обратна
корелация, като коефициентът за това възлиза на -0,86.
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Корелация между равнище на доходите и процент на хората, които виждат връзка между вярата
в Бог и моралното поведение

В Кения например, която има най-нисък БВП на глава от населението от всички
34 изследвани страни (4509 долара през 2019 г.), 95 % от анкетираните споделят мнението, че вярата в Бог е неделима от моралното поведение.
Обратно, едва 9 % от анкетираните в Швеция, която има един от най-високите БВП на глава от населението от изследваните страни (55 815 долара през
2019 г.) – отговарят, че вярата в Бог е необходима, за да бъде човек морален.
Това съответства и на предишни изследвания, установили, че европейците са
по-малко религиозни от други региони на света.
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В индивидуален план хората, които печелят около или над средния праг на доходите в повечето държави е значително по-малко вероятно да отговорят, че вярата в Бог е необходима за морално поведение. Най-голяма е разликата в нивата
на доходите в САЩ, където има 24 % разлика между тези под средния доход и
тези около или над него.
В повечето анкетирани страни се наблюдава и разлика между поколенията по
въпроса дали вярата в Бог е необходима за моралното поведение и добрите
ценности. Също както и предишни анализи, показали, че младите обичайно са
по-слабо религиозни, и в това проучване хората на възраст между 18 и 29 години
е най-малко вероятно да отговорят, че вярата в Бог е необходима за моралното
поведение. В по-голямата част от изследваните 34 държави хората на възраст
над 50 години са значително по-склонни от тези на възраст между 18 и 29 години да отговорят, че вярата в Бог е необходима за моралното поведение.
Най-голяма е тази разлика в Южна Корея, където 64 % от по-възрастните споделят мнението, че вярата в Бог е свързана с морала, докато това мнение е
споделяно от едва една пета от по-младите южнокорейци. Разликата в това
мнение между хората на възраст над 50 години и тези от възрастовата група
между 18 и 29 г. възлиза или надхвърля 20 % в Южна Корея, Гърция, Аржентина,
САЩ, Мексико, Полша, Япония, Унгария, България и Словакия.
Възрастовите разлики по този въпрос се наблюдават в почти всички региони
на света. В Нигерия, Тунис, Турция и Бразилия поне седем от всеки десет души
от всяка възрастова група са съгласни, че вярата в Бог е необходима за морала. В Чешката република и Швеция обаче не повече от двама от всеки десет
от всяка възрастова група заемат тази позиция. В нито една от изследваните
страни не се наблюдава хората на възраст между 18 и 29 години да отговорят
в по-висока степен от по-възрастното поколение, че вярата в Бог е необходима
за моралното поведение.

По-високото образование е свързано с убеждението, че
вярата в Бог не е задължителна за добрите ценности
В повечето страни от Европа и Северна Америка хората с по-високо образование са по-малко склонни да споделят убеждението, че вярата в Бог е необходима
за моралното поведение. Това съответства и на връзката между равнището на
доходите и отговора на този въпрос, тъй като има значима корелация между
образователното равнище и доходите.
Наред с това, наблюдават се и различия по този въпрос сред респондентите
с различно образователно равнище в няколко държави, включени в проучването.
В 24 от 34-те анкетирани държави анкетираните с по-високо образование е
значително по-малко вероятно да отговорят, че вярата в Бог е необходима за
моралното поведение. Не се наблюдават значими разлики сред останалите 10
страни, включени в проучването.
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В 15 от изследваните държави привържениците на идеологическата десница са
значително по-склонни да отговорят, че вярата в Бог е необходима за моралното поведение и добрите ценности (идеологическите убеждения се измерват
според самоопределението на хората в съответните държави). Мнозинството
от привържениците на десницата в САЩ, Гърция, Аржентина и Израел казват,
че вярата в Бог е необходима за моралното поведение, докато по-малко от половината от привържениците на левицата в тези страни отговарят същото.
Разликата между левицата и десницата надхвърля 30 процентни пункта в САЩ,
Полша и Гърция.
Макар едва един от всеки десет шведи, привърженици на десницата, да отговарят, че вярата в Бог е необходима за моралното поведение, разликата между
десницата и левицата се наблюдава дори и в Швеция: едва 2 % от привържениците на левицата в тази страна отговарят по този начин. Привържениците на
десницата са значително по-склонни да отговорят, че вярата в Бог е свързана
с морала в Унгария, Испания, Канада, Аржентина, Германия, Израел, Бразилия, Австралия, Южна Корея, Великобритания, Холандия и Швеция.
Словакия е единствената анкетирана страна, в която привържениците на левицата са по-склонни да отговорят, че вярата в Бог е необходима за морала: 49 %
от привържениците на левицата в Словакия са съгласни с това твърдение, за
разлика от 33 % от привържениците на десницата.

Важността на религията е оценявана различно по света
В повечето от изследваните страни повече от половината от хората отговарят, че религията е „много важна” или „донякъде важна” в живота им. Но като
цяло европейците обикновено отдават по-малка важност на религията, отколкото хората от други региони.
Запитани за значението на религията в техния живот, повечето от респондентите в 23 от 34 държави отговарят, че тя е много или донякъде важна. Това
включва девет от всеки десет запитани в Индонезия, Нигерия, Тунис, Филипините, Кения, Индия, Южна Африка, Бразилия и Ливан.
Мнозинството в няколко от тези страни проявява особено високи нива на религиозна ангажираност, като отговаря, че религията е много важна за техния живот. Такива нагласи преобладават в Индонезия (98 %), Филипините (92 %), Тунис
(91 %), Бразилия (84 %), Индия (77 %), Турция (71 %), Ливан (70%) и всички анкетирани страни от Африка – 93 % в Нигерия, 92 % в Кения и 86 % в Южна Африка.
В същото време европейските страни, включени в проучването, са много по-малко склонни да отговорят, че религията е много или донякъде важна за живота
им, като така отговарят 22 % от запитаните в Швеция, 23 % в Чехия, 33 % във
Франция и 39 % в Холандия и Унгария.
Мнозинствата в редица европейски страни отговарят, че религията „изобщо не
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е важна” в живота им. Такъв е случаят в Чехия, Франция, Холандия, Швеция и
Великобритания, където запитаните са по-склонни да отговорят, че религията
изобщо не е важна в живота им, отколкото да изберат друг отговор.
От друга страна, повече от шест от всеки десет запитани от Гърция, Полша и Италия смятат, че религията е много или донякъде важна в живота им.
Най-голям сред европейските държави е делът на хората в Гърция (80 %), които
смятат, че религията е поне донякъде важна за тях. По-малки са мнозинствата
в отговор на този въпрос в Германия, Словакия, Литва (всяка с 55 %) и България
(59 %).

Повече са хората, които смятат, че Бог играе важна
роля в живота, от тези, които отговарят същото за
молитвата
Когато бъде поставен отделен въпрос за значението в живота им на Бог и на
молитвата, на въпроса, че Бог е важен, отговорят повече респонденти, отколкото на въпроса, че молитвата е важна, макар да се наблюдават големи мнозинства в половината от изследваните страни, които отговарят, че и двете са
важни за тях. В 34-те изследвани страни средно 61 % от запитаните отговарят, че Бог играе важна роля в живота им, в сравнение с 53 %, които отговарят,
че молитвата е важна във всекидневието им.
Както респондентите в по-богатите страни са по-малко склонни да се съгласят, че вярата в Бог е необходима за моралното поведение, по същия начин те
смятат и че Бог и молитвата не са особено важни в живота им. Хората от
страните с развиващи се икономики са повече от два пъти по-склонни от хората в напредналите икономики да се съгласят, че молитвата е важна част от
всекидневието им. Девет от десет или повече респонденти от всички страни
с развиващи се икономики (с изключение на Украйна) отговарят, че Бог играе
важна роля в техния живот. Обратно, по-малко от половината анкетирани в 11
от изследваните икономически напреднали страни смятат, че Бог е важен в живота им. По същия начин, докато средно 41 % в тези в напредналите икономики
отговарят, че молитвата заема важно място във всекидневието им, с това
твърдение са съгласни 96 % от хората в развиващите се икономики.
В някои от изследваните страни по-малка част от респондентите отговарят,
че молитвата е важна част от всекидневието им, за разлика от мястото на
Бог. В Израел например 71 % от респондентите отговарят, че Бог е важен в
живота им, докато 54 % отговарят същото за молитвата. Това е споделяно
и от мнозинството от мюсюлманите в Израел. Сред мюсюлманите в Израел
96 % отговарят, че Бог е важен в живота им, в сравнение с 66 % от евреите в
Израел; 81 % от мюсюлманите отговарят, че молитвата е важна, в сравнение
с 50 % от евреите.
Мнението за това дали Бог играе важна роля в живота на хората, се различава
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и спрямо религиозната принадлежност. Не е изненадващо, че в повечето страни
сравнително малко от религиозно необвързаните хора (онези, които казват, че
са атеисти, агностици или че не вярват в „нищо конкретно”) смятат, че Бог е
важен в живота им. И все пак около трима от всеки десет религиозно необвързани хора в Аржентина и САЩ казват, че Бог е важен за тях, а в Мексико дори
мнозинството от религиозно необвързаните смятат, че Бог играе важна роля
в техния живот.
Почти пълно е единодушието, че Бог е важен в живота, сред хората от всички
основни религии в Бразилия, Филипините и Кения, както и сред всички мюсюлмански и християнски респонденти в Нигерия.

Нарастващото значение на Бог след разпадането на
Съветския съюз
Промяна в отношението на хората от европейските страни по въпроса за
важността на Бог в техния живот
% на хората казващи, че Бог играе важна роля в живота им
1991

2019

Промяна

%

%

Испания

71

45

-26

Италия

81

60

-21

Полша

83

69

-14

Франция

43

31

-12

Литва

56

44

-12

Обединено Kралство

48

40

-8

Чешка република

30

24

-6

Словакия

60

55

-5

Унгария

45

44

-1

Германия

48

51

+3

Украйна

50

62

+12

България

41

55

+14

Русия

40

56

+16

Статистически значимите разлики са показани в болд

Следвайки добре документирани тенденции за спадането на влиянието на християнството в Западна Европа, делът на европейците, които смятат, че Бог
играе важна роля в живота, намалява от 1991 г. насам. Най-голям е спадът
в Испания, Италия и Полша, съответно с 26, 21 и 14 процентни пункта. Тази
тенденция се наблюдава и в други европейски страни, включително Литва. След
разпадането на СССР Литва отбеляза спад от 12 процентни пункта в дела на
хората, които смятат, че Бог играе важна роля в живота им.
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В същото време в други страни от бившия съветски блок, където религията е
била тежко репресирана или дори забранена през съветския период, се наблюдава увеличение на хората, които смятат, че Бог играе важна роля в живота им.
В Украйна и Русия се наблюдава двуцифрено увеличение на дела на хората, които
са съгласни с това твърдение. В България, бивша сателитна на СССР държава,
през 1991 г. 41 % са отговорили, че Бог е важен в живота им. Днес на това
мнение са мнозинството от анкетираните в България (55 %). Подобни са тенденциите и сред хората, които отговарят, че молитвата заема важно място
във всекидневието им.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Дмитро Горевой е украински публицист и изследовател на религиите, ръководител на проекти и програми в Института за религията и обществото в Украинския католически университет, автор на научни и публицистични материали по религиозна тематика. Анализът му на религиозната ситуация в Беларус
е публикуван на 15 август в сайта на Религиозно-информационната служба на
Украйна (https://risu.ua/). Публикува се с незначителни съкращения.

Дмитро Горевой

РЕЛИГИОЗНАТА КАРТА НА
БЕЛАРУС И ОТНОШЕНИЕТО КЪМ
ПРОТЕСТИТЕ НА ЦЪРКОВНИТЕ
ДЕНОМИНАЦИИ
Протестите и недоволството на беларусите заради фалшифицирането на резултатите от президентските избори сериозно разтърсиха Източна Европа.
Беларус, приемана за застинал остатък от съветската система, известна до
скоро със своята стабилност и липса на политически сътресения, днес не слиза
от страниците на световните медии. Вниманието на целия свят през август
2020 г. е насочено към разбунтувалите се беларуски градове. От своя страна
украинците сравняват протестите на своите съседи със своята Революция на
достойнството и внимателно следят промените в Беларус. Но между двете държави има съществени разлики както заради различната ситуация и контекст,
така и заради различния опит и начални условия. В настоящия текст ще се опитам да разгледам религиозната ситуация в Беларус, религиозното измерение на
протестите и позициите към тях на различните църкви.

Религиозният пейзаж
Картата на вероизповеданията в Беларус се различава от тази в Украйна, макар
и те да споделят някои общи характеристики. Първо, беларусите са по-атеистично настроени от украинците. Беларус изпитва по-голяма носталгия по
СССР и това дава отражение и върху религиозните нагласи. Там процесът на
десекуларизация и духовно възраждане през 90-те години се разви по-бавно и в
по-малък мащаб, отколкото в Украйна, Русия или Молдова. От малкото социологически проучвания, рядко провеждани в Беларус, научаваме, че като вярващи
се определят около 60 % от гражданите на страната, което е по-малко в срав-
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нение с Украйна. В същото време делът на хората, които се определят като
принадлежащи към някое от основните изповедания, достига почти 95 %. С други
думи, има хора, които не вярват в Бог, но приемат, че принадлежат към една
от църквите. Това означава, че вероизповедната принадлежност е показател не
толкова за духовност или религиозност, колкото за културна и/или политическа
идентичност.
Основните религиозни изповедания в Беларус са православните, католиците,
петдесетниците и баптистите. Според официално регистрираните религиозни общности вярващите се разпределят по следния начин: православни – 1567
общности (49 %), петдесятници – 512 (16 %), католици – 479 (15 %), баптисти
– 286 (9 %), адвентисти – 73 (2%), харизматици – 55 (2 %) и други религиозни
малцинства, които включват староверци, гръкокатолици, лутерани, свидетели
на Йехова, евреи и мюсюлмани сунити. Последните са мигранти от други републики на бившия Съветски съюз и включват и местните беларуски татари. Те
живеят в регионите около Минск и Гродно.
Според социологическите проучвания, последното от които проведено през
2010–2012 г., делът на православните е 81–83 %, на католиците – 10-12 %, а представителите на други религии съставляват между 1,5 и 6% от населението.
Както се вижда, процентът на православните в социологическите проучвания
надвишава дела им сред религиозните общности. Пропорцията на католиците
е приблизително една и съща. В същото време в социологическите проучвания
протестантите са почти невидими, докато те обхващат почти една трета от
регистрираните в Беларус религиозни общности. Това дава основание за заключението, че католиците са по-осъзнати вярващи и тяхната конфесионална
идентичност се отразява и на тяхното религиозното поведение. За разлика
от тях не всички православни се идентифицират като част от Беларуската
православна църква, но се идентифицират като православни по-скоро културно,
като принадлежащи към източнославянската група православни народи. Този вид
„културно православие“ е присъщо за постсъветското пространство. Феноменът на „православния атеист“ е широко разпространен и в Беларус. Отнася се
за човек, който не вярва в Бога, но се самоопределя като православен, който
се идентифицира като част от източните славяни (принадлежащ към групата
държави Украйна-Русия-Беларус).
В допълнение към религиозното многообразие могат да се забележат и регионални особености. Например броят на религиозните общности в Източен Могильов
и Гомел е по-нисък от общностите в Западна Беларус – Брест и Гродно. В това
отношение ситуацията наподобява тази в Украйна, където индустриалният Изток е много по-секуларен от земеделския Запад. Наред с това самата Беларус е
много урбанизирана страна, което отчасти може да обясни по-ниското ниво на
религиозност. Западната част на днешна Беларус, която обхваща регионите на
Гродно, по-голямата част от региона на Брест и регионите северно от Минск и
западно от Витебск, е била част от втората Полска република преди Втората
световна война. Това намира израз и в религиозната идентичност на населението и в броя на енориите.
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Православните са мнозинство във всички области. Най-значителен е броят на
техните общности в областите на Брест (375), Минск (346) и Витебск (272),
по-нисък е техният дял на Изток, в Могильовска област – 127. Католиците са
концентрирани основно в региона на Гродно. Там те имат 174 енории, което е
само с 20 по-малко от православните (194). Значително по-слаби позиции те
имат в областите на Минск (96) и Витебск (93), незначително е тяхното присъствие в Гомелска (17) и Могильовска област (23). Протестантите (баптисти
и петдесетници) присъстват в два основни региона – Брест и Минск, където
общо разполагат съответно с 254 и 185 общности. В другите региони те са
разпределени повече или по-малко равномерно, като техният дял е около 10–15 %
в областите Гродно и Витебск и 25–30 % в по-секуларните области на Гомел и
Могильов.

Беларуските църкви
Най-голямата религиозна група в Беларус е православната. Исторически източното християнство навлиза в Беларус през Киевска Рус. Туровско-Пинското и
Полоцкото княжество в църковно отношение са били подчинени на Киевската
митрополия. След монголо-татарското нашествие и политическия упадък на
Киев йерарсите се преместват във Владимир, а след това в Москва. По това
време политическите, а съответно и църковните граници в земите на Киевска
Рус постоянно се променят. От началото на XIV до втората половина на XV век
митрополитите, резидиращи в Москва, носят титлата „на Киев и цяла Русия“.
Успоредно с това, от началото до края на XIV век съществува митрополия на
Галиция, която се намирала на територията на Полско-литовската държава.
Междувременно Великото литовско княжество постига през същия XIV век създаването на отделната литовска митрополия с център в Новогрудок. Църковните структури понякога се сливат, след това се разделят, а кандидатите за
престола на една от митрополиите заемат престола на друга и т.н.
Неяснотата продължава до средата на XV век, когато църквата на Московското княжество се отделя от Вселенското православие и едностранно започва
самостоен църковен живот. Руската историческа наука обичайно приема, че
това става през 1448 г., когато е поставено началото на руската автокефалия.
Десет години по-късно Константинополският патриарх реорганизира църковните структури във Великото литовско княжество и неговият митрополит получава титлата „на Киев, Галиция и цяла Русия“. Църковното седалище на тази
митрополия се намира в Киев, но за известно време се премества в Новогрудок
или Вилнюс. Малко по-късно, през 1461 г., титлата на Московския митрополит
е променена на „митрополит на Москва и на цяла Рус“. През 1686 г. Киевската
митрополия е присъединена към Московската патриаршия (този акт беше отменен през 2018 г.). Така Беларуската православна църква става част от Руската
православна църква.
През 1596 г. значима част от православните в Беларус приемат Унията. Около
40 % от цялото население на Великото литовско княжество са гръкокатолици,
а на територията на съвременна Беларус техният дял е достигал до 75 % от
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населението. Униатската църква съществува на тези територии почти до средата на XIX век, когато по време на т.нар. Полоцки събор, свикан през 1839 г. с
помощта на царското правителство, гръкокатолиците принудително са обърнати в православието. Присъединяването им към Руската църква среща съпротива и тогава част от беларусите преминават в Католическата църква, за да не
бъдат част от РПЦ. Така например всички гръко-католици, принудени да приемат
православието в Сопоцкинския регион в област Гродно, след това преминават
в Католическата църква. След Първата световна война и присъединяването на
Западна Беларус към Полша положението на гръкокатолиците се подобрява, без
обаче те да успеят да възвърнат миналото си влияние. Впоследствие те са
забранени поради ликвидацията на Украинската гръко-католическа църква през
1946 г., а през 90-те излизат от нелегалност. Днес обаче броят им си остава
незначителен – около 10 хиляди вярващи с около 15 енории.
Католическата църква е традиционна за Беларус. Западните мисионери започват да посещават територията на съвременна Беларус на границата на първото и второто хилядолетие. Католицизмът обаче започва активно да се развива
по тези земи едва от края на XIV век, след сключването на Съюза от Крево
между Полската корона и Великото литовско княжество. През XVIII век католиците съставляват около 40 % от населението на Великото литовско княжество. В
момента католици има във всички региони на Беларус, но най-голямата част от
тях (60 %) са жители на Гродно.
Първите протестантски конгрегации на територията на Беларус се появяват
през XVI век, улеснени от близостта на Великото литовско княжество до лутеранска Прусия. Местната аристокрация е привлечена от идеята за липсата на
църковна власт и за децентрализация. На тези територии обаче набира сила и
учението на Жан Калвин. Водеща сила за разпространението на калвинизма е
големият поземлен собственик княз Миколай (Николай) Радзивил, чиито имоти
се простират във Волин и Беларус. Тогава започва активното изграждане на
протестантски църкви и училища, но в края на века започва католическата
контрареформация, която успява да отслаби влиянието на протестантството.
Втората вълна се появява в края на XIX век в Полесия. Местните жители, както
и украинците от Волин се запознават с протестантското християнство от
германските колонисти. Така се появяват и първите щундистки общности. Но
най-значимо протестантизмът навлиза сред беларусите по време на Световната война. По-точно това се случва вследствие на контакта между германците
и местното население, както и поради престоя на беларуси в плен в протестантска Германия.

Реакция на църковните общности към протестите
След като разгледахме религиозния пейзаж в Беларус, можем да се насочим към
реакцията на църковните общности към протестите. Най-активна и последователна позиция заеха беларуските католици. Седмица преди изборите те организираха кампанията „Католиците не фалшифицират“. В контекста на тези
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избори беше ясно, че този лозунг е насочен срещу Лукашенко. След изборите,
когато се стигна до първите сблъсъци, председателят на Конференцията на католическите епископи на Беларус, архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич,
се обърна към общността, като призова за преговори и каза: „Нека вашите ръце,
създадени за мирен труд и братски поздрав, не вдигат оръжия или камъни“.
Още по-открито говори епископът на Витебск Олег Буткевич. Той каза: „Тези редовни избори създадоха криза в нашето общество, която доведе до изостряне на
предизборната кампания и некоректно преброяване на гласовете... В историята
системите, основани на кръв, никога не са били силни, а справедливостта винаги
е застигала тези, които нарушават всички човешки (да не говорим за Божиите)
правила!“. А католическите свещеници в град Жодино излязоха по улиците редом
с протестиращите.
Позицията на Православната църква беше различна. Московският патриарх Кирил и митрополит Павел, водачът на Беларуската православна църква към Московската патриаршия, отправиха „сърдечен поздрав“ към Лукашенко за победата
му на изборите на 10 август. След остри критики от страна на вярващите митрополит Павел свика пресконференция. Но на тази пресконференция той не каза
нищо, с което да изясни своята позиция. Двусмислените фрази могат да бъдат
разбрани отчасти като опит да отговори на очакванията на протестиращите,
отчасти с опасение да не развали отношенията си с властите.
Православните беларуси бяха възмутени от поведението на своето църковно ръководство. Част от духовенството и вярващите, както и католиците, организираха инициативна група срещу изборните измами. Свещеник, който предоставяше пастирско ръководство на полицаите, се обърна към тях да не изпълняват
заповедите за насилие над протестиращите.
На 13 август беше проведено първото междуконфесионално шествие. В него
участваха православни, католици и протестанти. Първите две групи носеха
икони, а протестантите – Библии.
В отговор ръководството на Беларуската православна църква порица шествието, но това предизвика възмущението на вярващите, които излязоха с отворено
писмо до митрополит Павел. На следващия ден той се присъедини към тях и
също призова властите да сторят всичко възможно, за да спрат кръвопролитията, макар и да добави, че „призовавам нашите граждани да не изострят ситуацията“, което ме кара да си задавам въпроса кого има предвид под „нашите
граждани“ руският гражданин Георги Василиевич Пономарьов, известен още като
митрополит Павел на Минск?
Непосредствено преди написването на този материал бе оповестено, че ръководителят на Беларуската православна църква митрополит Павел (Пономарьов) се
е извинил за преждевременното поздравяване на Александър Лукашенко с победата на президентските избори в Беларус. Прессекретарят на Беларуския екзархат отец Сергей Лепин от своя страна заяви, че архиереят е видял видеозаписи
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от задържанията на протестиращи, които са го „възмутили и разтърсили“.

Външна перспектива
Религиозната карта на Беларус до известна степен наподобява тази в Украйна. Секуларизиран Изток и по-религиозен Запад. Има обаче и някои разлики. Беларусите са в началото на своя дълъг и трънлив път. Както правилно посочи
архимандрит Кирил (Говорун), беларусите са надраснали своите църкви. Затова
и са недоволни, когато архиереите не отговорят на техните очаквания, и са
благодарни за подкрепата, когато я получават. Затова и те се организират
отдолу в междуконфесионални шествия за солидарност, без да очакват за това
благословия отгоре. Все още се опитват да измият лицето на Московската
патриаршия. Ала ние в Украйна знаем, че това не е възможно. Те са в началото
и трябва да изминат собствения си път. И да научат това по трудния начин.
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О. Александър Шрамко е мински свещеник, поставен под запрещение през 2018 г. след публикуване в социалните медии на критични
коментари по повод посещението в Беларус на Московския патриарх Кирил. На следващата година църковното му наказание е удължено с една година, за да може „на дело да засвидетелства истинността на своето покаяние и желанието си да се завърне към
свещеническо служение“.

о. Александър Шрамко

С БИБЛИЯ СРЕЩУ
ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ПАЛКИ.
КАК ПРОТЕСТИТЕ В БЕЛАРУС
ПОВЛИЯХА НА ЦЪРКВАТА, А
ЦЪРКВАТА – НА ПРОТЕСТИТЕ
The Insider, 27.08.2020
На 25 август Св. синод на РПЦ неочаквано смени ключовата за Беларуската православна църква фигура – на патриаршеския екзарх. На мястото на митрополит
Павел (Пономарьов) дойде сравнително младият епископ от беларуски произход
Вениамин (Тупеко). Недоволството на църковното ръководство беше провокирано
от това, че митр. Павел се извини за преждевременното поздравление към Лукашенко за победата на изборите, а и заради активното участие в протестите на
някои свещеници. Нещо повече, бруталното насилие над протестиращите доведе
до обединяването на католици и православни, несъгласни с действията на властите, въпреки че никой не очакваше беларуските вярващи толкова активно да
се включат в обществения живот. Поставеният под запрещение свещеник на
БПЦ – МП Александър Шрамко обяснява защо свещенослужителите не са могли да
останат встрани от протестите, а църковното ръководство – да ги подкрепи.

Религиозният компонент в протестите първоначално беше практически незабележим. Но буквално две седмици след изборите той стана толкова явен, че дори
предизвика раздразнението на Александър Лукашенко, изказано публично на един
от последните пропровителствени митинги:
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Учудва ме позицията на нашите изповедания. Скъпи мои свещенослужители, опомнете се и се захващайте с вашите дела. Хората трябва да идват в храмовете,
за да се молят! В църквите и католическите храмове няма място за политика.
Там хората трябва да идват с душата си, както е било винаги досега. Не вървете на каишката на родоотстъпниците. Ще ви бъде срам за това каква позиция
някои от вас заемат сега. И държавата няма да гледа с безразличие на това.
Недоволството на Лукашенко, съдейки по емоционалната му тирада, е предизвикано от поведението на различни конфесии и едва ли не на първо място, от
православните. Най-малко от тях, традиционно повече от лоялни към властта,
са очаквали подобни колебания.
Защо се случи всичко това? Първата причина е на повърхността: Църквата се
състои от хора и каквото и да се случва в обществото, в една или друга степен
засяга и Църквата. Но статусът и интересите на хората са различни. Епископатът на Православната църква се намира в специални, сервилни отношения
с властта и се опитва максимално да  угоди и дори да  бъде в услуга. Що се
отнася до миряните, в Беларус като вярващи се определят около 60 % от населението (от тях близо 80 % са православни и 11 % – католици). Естествено, те
живеят с настроенията, грижите и тревогите на обществото. Между тези два
противоположни полюса – като между Сцила и Харибда – се намират редовите
свещенослужители. От една страна, те са свързани с твърда, почти крепостна
зависимост от йерархията, поради което са принудени в една или друга степен
да се подчиняват и да следват утвърдената свише линия дори ако са вътрешно
несъгласни с нея. От друга страна, те са в непосредствен контакт с хората:
към тях се обръщат с наболели въпроси и проблеми.
Нисшето духовенство не формира „позицията на Църквата”, но именно то е
принудено да отговаря пред народа за поведението на своето ръководство.
Колкото по-явен е конфликтът между властта и народа, толкова по-силно е разкъсван обикновеният свещеник. И ако с ръководството го свързва задължението
да се подчинява, с хората го обединява човешкото съчувствие и солидарността.
Не е изненадващо, ако последното нерядко успее да надделее, особено ако началството остава нерешително и е фактически дезориентирано.
Всичко това накрая намери отражение и в беларуските протести. На фона на
видимата обърканост на църковното ръководство, намериха се свещеници, които заговориха открито, излязоха с молитва и проповед на улицата, започнаха да
помагат на затворените и пострадалите. И макар че те не са все още много
на брой, вътрешно ги подкрепят мнозинството от духовниците, които в по-голямата си част не са толкова смели.
Взривът на протестите в Беларус, към които се присъединиха и вярващите,
беше провокиран от два морално-етически фактора. Първият – това е лъжата
и фалшификацията, които се появиха още по време на предизборната кампания
и в пълна мяра – при преброяването на гласовете. Това е директен грях на лъжесвидетелстването, вдъхновен от властта повсеместно в цялата страна.
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Вторият – масовото насилие, побоят и изтезанията в първите дни на протестите срещу фалшифицирането на изборите. Пострадаха не само участници в
протестите, но и съвсем случайни хора, които бяха произволно арестувани на
улицата. Има убити, осакатени, няколко десетки души до днес са в неизвестност. Против всичко това, а също и с молитва за пострадалите, за умиротворяване на нацията в духа на християнската любов, а не в подкрепа на един или
друг кандидат, излязоха свещениците, които сегашната власт упреква в това,
че се занимават „не със своята си работа”.
Още на етапа на предизборната кампания фалшификацията, неправомерните
арести и заплахите подтикнаха вярващите от двете конфесии да създадат
две инициативи. От страна на католиците стартира обществената кампания
„Католикът не фалшифицира”, а православните разпространиха плаката „Православните са срещу: фалшификацията, унижаването на личността, потискането на личността”. Някои свещеници публикуваха плаката в социалните мрежи.
Наистина, под натиска на началството или пък от страх от подобен натиск,
част от тях оттеглиха своите подписи.
След масовото насилие и побой се появи въпросът за отношението на Църквата към всичко това. Католическият митрополит Тадеуш Кондрусевич се изказа
по-решително от православния митрополит Павел, който призова „всички страни
да спрат”, а „тези, които за дошли в Беларус да сеят вражда и ненавист”, да се
прибират вкъщи. Все пак и двамата се опитаха да примирят сякаш две равнопоставени страни, въпреки че сред милицията имаше само няколко пострадали, а
сред демонстрантите – хиляди пребити и измъчвани. По-категорично и по-рязко
сред католиците се изказа Витебският епископ Олег Буткевич („В историята
системите, основани на кръв, никога не са били силни”), а от страна на православните – Гродненският архиепископ Артемий (Кищенко), който в обръщението си
към клира призова да се побеждава злото с добро и обърна внимание на „опита от
последните дни, когато по улиците на нашите градове вместо пребитите мъже,
синове и братя излязоха техните жени, майки, сестри – с цветя и усмивки”.
Позицията на митрополит Павел беше видимо колеблива. Първоначално тя беше
твърдо проправителствена. Освен всичко той побърза да поздрави веднага след
патриарх Кирил Александър Лукашенко с победата на изборите, което мнозина
православни приеха с възмущение. В началото той също така остро се разграничи дори от молитвата и литийното шествие срещу насилието, инициирано
от група православни миряни. Но по-късно, особено след като видя кадрите на
насилие, той все пак подкрепи тези действия и сега в Минския катедрален
събор всекидневно се служи молебен с литийно шествие. След този молебен
православните могат да се присъединят към провежданата от протестанти и
католици общохристиянска молитва. В първите дни молитвата приключваше с
общохристиянско шествие през целия град, което завършваше пред следствения
изолатор, в който се намират някои от задържаните.
Митрополит Павел дори посети в болница пострадалите от насилието, а в
една от проповедите допусна възможността за провеждане на молитва пред
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следствения изолатор. Но след това позицията му отново се измести в посока
към властта. Според слуховете с него е било „беседвано” и са му били внушени
съответните „организационни изводи”. Най-вероятно за сегашната власт, без
чието съгласие не може да бъде сменен главата на водещото изповедание, за
този пост изглежда по-подходящ човек, демонстрирал по-твърда проправителствена позиция от митр. Павел.
Един от синодалните отдели на Беларуската православна църква направи специално „разяснение”, в което осъждаше участието на свещеници, направили „емоционални публични изказвания” и „позициониращи се като християнски активисти” в „политическия живот на обществото”. В документа косвено се осъжда
проповедта срещу насилието на архиепископ Артемий, която будела „недоумение”. Свещениците игнорираха това официално предупреждение. Това не означава, че всички те се присъединиха към уличните акции, което и преди беше по-скоро рядкост. Известни са само три подобни случая – в Гродно, Гомел и Минск.
Най-често това се изразява в проповед или опит да споделиш позицията си чрез
социалните мрежи и средствата за масова информация и разбира се, в организирането на помощ за попадналите в болница или в ареста. Понякога тези
благотворителни акции се организират съвместно с католиците.
Тази междуконфесионална солидарност помогна да се организира още една акция – „Верига на покаянието”. На 21 август християните от различини деноминации се подредиха в Минск в жива верига, дълга около 15 км, от мястото на
масовите сталински разстрели до следствения арест, където са затворени
арестуваните от протестите и където масово се прилагат жестоки изтезания. Апотеоз на общата молитва стана Молитвата за Беларус, в която взеха
участие представители на различни конфесии и религии.
Трудно е да си представим, че изживяното чувство за общност, когато междуконфесионалните прегради фактически паднаха, няма да остави значителна
следа в църковния живот. Но Църквата, преди всичко православната, е принудена
да научи важен урок: тя е длъжна да стои извън политиката, да бъде отделена
от държавата, но не и от народа си.
Последиците от отдалечаването на йерархията от паството и редовото духовенство може би ще се проявят в това, че йерархията ще играе все по-формална роля, а реалният църковен живот ще се съсредоточи по места – с по-голяма
инициатива на миряните, по аналогия със светското гражданско общество. Това
е най-добрият сценарий за БПЦ – МП. И тогава ще загуби смисъл и въпросът за
възможната автокефалия. Какво значение има кой е ръкоположил митрополита и
останалите епископи и в какви отношения са те с властта, ако от тях вече не
зависи толкова много.
Преводът е направен по https://theins.ru/obshestvo/234292
Превод от руски: Димитър Спасов
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Франк Нюпорт

РЕЛИГИОЗНАТА ИДЕНТИЧНОСТ И
ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ В САЩ
ПРЕЗ 2020 Г.
Анализът и разбирането на динамиката на президентските избори в САЩ често
ни карат да разглеждаме американския електорат не като едно цяло, а като го
разделяме на отделни сегменти. Най-често използваният начин за разделяне
на избирателите е по тяхната партийна идентификация, но други променливи
също имат важна роля за обяснението на политическото поведение и начина на
гласуване на хората.
От особен интерес в настоящия изборен цикъл е религиозната идентичност
на избирателите, фактор, който поне на мен ми се струва, че на тези избори
ще играе по-голяма роля, отколкото на предишните. От една страна, това е
така, защото Джо Байдън е едва четвъртият католик, номиниран за президент
от една от двете големи партии, а от друга – защото за Доналд Тръмп привличането на гласовете на евангелистите остава водещ приоритет в неговата
кампания. Избирателните щабове и на Байдън, и на Тръмп назначиха специални
координатори, отговорни за религиозните общности.
Разделянето на американците според тяхната религиозна идентичност не е
толкова ясно, колкото често изглежда. Религиозната идентичност е като руска матрьошка – отварянето на една води до откриването и на други различия.
Големите религиозни групи могат да бъдат разделени на по-малки групи, а те
на свой ред на още по-малки. Така например голямата категория на протестантите в САЩ може да бъде поделена на стотици различни деноминации,
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които на свой ред могат да бъдат поделени на по-малки подгрупи. Проблемът се усложнява, защото, когато говорим за въздействието на религиозната
идентичност върху политиката, тази религиозна идентичност често трябва
да бъде разглеждана в контекста на две допълнителни променливи: расова/
етническа принадлежност и интензитета на изживяването на религиозния
живот.
Имайки предвид всичко това, на следващите страници ще очертая политически най-значимите религиозни групи в САЩ днес и накратко ще представя какво
знаем за тяхното вероятно поведение на президентските избори.

Протестантите са най-голямата религиозна група в САЩ
Протестантите са най-голямата религиозна група в Америка и съставляват
около 46 % от възрастните американци, макар и процентът на тази група да е
значително по-нисък, отколкото в предишни десетилетия. (Групата на протестантите намалява основно заради нарастващата група от американци, които
заявяват, че нямат религия – групата на нерелигиозните, които ще разгледам
по-долу.)
Като се вземат под внимание деноминационните различия, споменати по-горе,
протестантите са твърде голяма и разнородна група, за да бъдат пълноценно
анализирани за политически цели като едно цяло, затова според мен е полезно
те да бъдат разделени на четири по-малки сегмента: бели протестанти – евангелисти, бели традиционни протестанти, черни протестанти и испаноговорещи
протестанти.
Големината на групата на белите протестанти евангелисти в САЩ зависи от
начина на дефиниране на евангелистите (различни изследователи и организации
ползват различни дефиниции), но според мен тази група възлиза на 15–16 %. По
данни на „Галъп” за 2020 г. 15 % от американците се идентифицират като бели,
протестанти, често посещаващи църкви (което е моята работна дефиниция за
евангелски християни). Доклад на Агенция „Пю” от 2019 г. изчисли, че белите
евангелисти съставляват 16 % от пълнолетното население на САЩ. (Екзитполовете след изборите през 2016 г. посочиха, че 26 % от всички избиратели са
се определили като бели християни и са се идентифицирали като евангелисти
или преродени християни, но тази група включва и католици, мормони и други, а
не само протестанти.)
Независимо от точния си брой белите евангелистите представляват религиозната група в Америка, която най-силно подкрепя Тръмп. Екзитполовете от
2016 г. посочиха, че за Тръмп са гласували 80 % от белите евангелски християни,
настоящите данни на „Галъп” показват, че 74 % от белите активно религиозни
протестанти одобряват работата на Тръмп като президент (което е добър
показател за тяхното намерение да подкрепят Тръмп на изборите), а неотдавнашен доклад на Агенция „Пю” посочи, че 82 % от белите евангелисти предпочитат Тръмп пред Байдън.
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Белите традиционни протестанти също са дефинирани по различен начин от
различни изследователи, но по същество това са бели протестанти, които
се идентифицират с деноминации, които обичайно не са класифицирани като
евангелски – включително епископали, презвитериани, лутерани и други. С оглед
на данните за протестантските деноминации, за политически цели категорията традиционни протестанти може да бъде заместена от определението
бели протестанти, които са по-слабо религиозни. Така или иначе, тази група
представлява около 12 до 18 % от населението и е склонна да подкрепи Тръмп.
Според оценките на „Галъп” одобрението за Тръмп сред белите неевангелски
протестанти е около 60 %, а Агенция „Пю” посочва, че 61 % от групата на
традиционните бели протестанти според тяхното определение биха гласували
за Тръмп.
Черните протестанти, които съставляват около 8 % от пълнолетното население на САЩ, са пълната политическа противоположност на белите евангелски
протестанти. Данните на „Галъп” за 2020 г. показват, че неодобрението за
работата на Тръмп (което е явен показател за вероятността да гласуват за
Байдън) сред черните протестанти възлиза на 84 %, а 88 % от черните протестанти отговарят, че ще гласуват за Байдън в изследванията на Агенция
„Пю”. (Данните от екзитполовете от 2016 г. показаха, че 89 % от всички черни
избиратели са предпочели Хилари Клинтън пред Тръмп.)
Въпреки обещанието на Тръмп преди четири години, че 95 % от чернокожите
избиратели ще подкрепят неговата кандидатура през 2020 г., до момента няма
никакви признаци, че Байдън няма да получи същото огромно мнозинство сред
черните американци, подкрепили кандидата на демократите в предишните избори. Камала Харис, номинирана за кандидат за вицепрезидент на демократите, се
определя като баптистка и е възможно нейната религиозната идентификация с
черните протестанти да бъде допълнителна причина за повишаване на избирателната подкрепа на черните избиратели през ноември.
Около 24 % от испаноговорещите американци са протестанти, което представлява около 4 % от възрастното население на САЩ въз основа на оценките на
„Галъп” през 2020 г. Испаноговорещите протестанти представляват колебаеща
се група от избиратели, като те се разделят приблизително поравно в своята
оценка за работата на Тръмп.

Спадаща подкрепа за Републиканската партия сред
„Светиите от последния ден”
Американците, които се определят като част от Църквата на светиите от
последния ден, или мормоните, представляват около 1 % до 2 % от населението
и в своята политическа ориентация като цяло подкрепят републиканците. Но
макар традиционно да са в лагера на Републиканската партия, подкрепата сред
мормоните за Тръмп далеч не е толкова висока, колкото сред евангелските християни. Подкрепата за Тръмп сред мормоните е 60 % според данните на „Галъп”
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през тази година, а няколко проучвания след изборите през 2016 г. посочиха, че
Тръмп е получил около 60 % от гласовете на мормоните. Но това е по-нисък дял
от вота на мормоните за кандидатите на Републиканската партия на предишни
избори (включително, разбира се, и за кандидата на Републиканската партия
през 2012 г. Мит Ромни, който е мормон).

Католиците са твърде разнородни, за да бъдат приемани
за монолитна политическа цел
Втората по големина религиозна група в САЩ са католиците, които съставляват около 22 % от цялото пълнолетно население в САЩ и около 23 % от гласовете, подадени на президентските избори през 2016 г. Както съм посочил в друг
текст, тази група привлича особено вниманието тази година заради католическата вяра на Байдън. (Единствените други кандидати за президент в историята
на САЩ от основните партии, които са били католици, са Ал Смит през 1928 г.,
Джон Ф. Кенеди през 1960 г. и Джон Кери през 2004 г.)
Католиците са твърде голяма общност, за да бъдат разглеждани като монолитна група, и затова ми се струва, че има смисъл да ги разделим на три основни
сегмента – активни бели католици, които са около 5 % от населението; традиционни бели католици (които продължават да се идентифицират с вярата, но
не посещават редовно службите) – 8 % от населението, и испаноговорещите
американски католици, около 7 %.
Активните бели католици са несъразмерно ориентирани в подкрепа на Тръмп,
като данните на „Галъп” показват, че той се ползва с одобрението на около
62 % от тях. Тази голяма подкрепа за Тръмп най-вероятно отразява общата
тенденция активно религиозните американци да се идентифицират като републиканци, а и отразява мнението сред активните католици против абортите, което съответства на позицията на Тръмп по този въпрос. Позицията на
Байдън в подкрепа на абортите може да увреди популярността му сред тази
група.
Традиционните бели католици – онези, които се идентифицират като католици,
но не са активни – одобряват Тръмп малко над нивото от 50 %, което е повече в
сравнение със средното за страната, но е далеч под одобрението за Тръмп сред
активните бели католици. Това предполага, че Байдън има възможност да бъде
подкрепен от по-малко активните католици, особено като се има предвид, че те
е по-малко вероятно да се противопоставят на абортите и е по-малко вероятно
да настояват, че въпросът за абортите е от голяма важност при избора им за
кого да гласуват.
Мнението на испаноговорещите католици за Тръмп е повече негативно, отколкото позитивно: неодобрението им за Тръмп през тази година е 61 %, което
предполага, че те биха могли да бъдат ключова политическа цел за Байдън, особено в определени колебаещи се щати.
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Американците без формална религиозна идентичност –
групата на „нерелигиозните”
Нерелигиозните – американците без официална религиозна идентичност – днес
съставляват най-малко една пета от пълнолетното население на САЩ въз основа на данни на „Галъп” и други оценки. Като цяло те са част от по-младото
население и не се интересуват не само от религията, но (характерно за младите като цяло) са и по-малко заинтересовани въобще да гласуват. Екзитполовете от изборите през 2016 г. показват, че 15 % от избирателите тогава са
се определили като нерелигиозни, което е по-ниско от процента им сред цялото
население по това време.
Когато нерелигиозните гласуват, в голямото си мнозинство те подкрепят кандидата на демократите. Екзитполовете през 2016 г. показаха, че 67 % от хората без религиозна идентичност са предпочели Клинтън пред Тръмп. По последните данни на Агенция „Пю” 72 % от религиозно необвързаните твърдят, че ще
гласуват за Байдън, а неодобрението на Тръмп сред тях по данните на „Галъп”
през тази година е 69 %, което подкрепя твърдението, че Байдън може да очаква да получи значителното мнозинство сред тази група, стига те да отидат
да гласуват.

Нехристиянски религиозни групи
Американците, които идентифицират своята религия като юдаизъм, съставляват около 2 % от пълнолетното население на САЩ. Приблизително седем от 10
евреи през 2016 г са предпочели Клинтън пред Тръмп. Днешното неодобрение на
Тръмп сред американските евреи по данни на „Галъп” е приблизително 70 % (въз
основа на сравнително малкия брой евреи, интервюирани досега от „Галъп” през
2020 г.), което показва, че няма признаци за значителна промяна в начина на
гласуване на евреите в подкрепа на демократите.
Между 2 и 4 % от американците се идентифицират с нехристиянски религии,
различни от юдаизма, сред които мюсюлмани, хиндуисти, будисти и други. Хората от тази група се отличават с ниски нива на одобрение за Тръмп, което
предполага, че биха подкрепили Байдън. Въпреки че Харис се определя като баптистка, майка  е била практикуваща хиндуистка, което повишава възможността номинацията на Харис да увеличи интереса към демократите сред хиндуистите през тази година.

Обобщение
Най-активни в подкрепата за Тръмп са белите американци, които се идентифицират като евангелски протестанти или като мормони, активните католици
или традиционните католици, както и тези, които се идентифицират с други
християнски деноминации, като белите евангелисти се открояват като най-лоялната на Тръмп религиозна група. Ключов въпрос ще бъде доколко Байдън ще
успее да се възползва от своята католическа вяра, за да привлече по-малко
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активните католици, наред с възможността вярата му да открие път за подкрепа сред по-малко активните бели протестанти. Тръмп също има предимство
сред белите традиционни протестанти, макар че те със сигурност ще бъдат
по-открити за кампанията на Байдън, отколкото другите по-активни евангелски
бели протестанти.
Четири са религиозните групи, които, изглежда, са в лагера на Байдън: черните
протестанти, нерелигиозните, принадлежащите към нехристиянските вероизповедания, и испаноговорещите католици. Основното предизвикателство за Байдън сред тези групи е дали ще успее да увеличи активността им на изборите,
особено на младите хора от групата на нерелигиозните, които са по-слабо
ангажирани не само с религията, но и с политиката. А номинацията на Харис
за вицепрезидент на Байдън може да помогне за увеличаване на избирателната
активност сред черните протестанти.
Сравнително малката група от испаноговорещи протестанти представлява
единственият религиозен сегмент, който изглежда свободен на тази избори,
като към момента одобрението и неодобрението за Тръмп сред тях се разделя
почти поравно.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Джак Дженкинс

КАТОЛИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА
ДЖО БАЙДЪН Е СЛОЖНА, НО
ДЪЛБОКО АМЕРИКАНСКА
През пролетта на 1980 г.
папа Йоан Павел II провежда една от най-дългите срещи в началото на
своя понтификат. Срещата не е със световен
лидер, нито с президента
или с държавния секретар на САЩ. Срещата е
с 37-годишния Джо Байдън, американски сенатор
в началото на своя втори
мандат.
Среща на вицепрезидента Джо Байдън и неговата сестра Валери
Байдън Оуенс с папа Франциск в базиликата „Св. Петър“, 2013 г.
Източник: Osservatore Romano

Католическата информационна служба съобщава
как по време на срещата
папата на няколко пъти отпраща своите помощници от Ватикана, които се
опитват да прекъснат 45-минутния разговор. След като излизат от залата,
Йоан Павел II си дърпа стола, за да седне по-близо до Байдън. Папата излага
пред сенатора мнението си за епохата, докато двамата обсъждат политически
теми от положението в Източна Европа до разпространението на комунизма в
Латинска Америка. Байдън, католик от миньорски район в Пенсилвания с интерес
към външната политика, слуша напрегнато.
Въпреки вълнението от срещата с Йоан Павел II Байдън отказва да направи
едно: да целуне пръстена на папата, традиционен поздрав при срещата с уважаван духовник. По-късно става ясно, че е направил така по настояване на своята
майка, която му казала: „И да не целуваш пръстена”.
Този отказ е признак за начина, по който Байдън се отнася към своята вяра, тъй
като за него е важно отхвърлянето на политическия католицизъм от средата
на XX век и избягването на прекомерното подчинение пред Светия престол по
политически въпроси.
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Ирландски католик, получил образованието си от монахини в енорийски училища,
Байдън често се позовава на социалното учение на Църквата. Но когато католическият морал се противопостави на въпросите за социалните или правосъдни
теми като абортите и правата на гейовете, разбирането на Байдън за неговия
дълг като политик и католик е ясно: решенията трябва да взимат под внимание
вярата, която е получил от монахините в своята младост, но не и да бъдат
диктувани от нея.
„Католик съм колкото културно, толкова и богословски”, пише Байдън в книгата
си Обещания, които да бъдат изпълнени. За живота в политиката. „Представата
за самия мен, за семейството, за общността, за широкия свят са формирани
пряко от моята религия. Не само от Библията, блаженствата, Десетте заповеди, тайнствата или молитвите, които съм изучавал. А от културата”.
Това е вяра, която експертите описват като дълбоко католическа и като разбираема за милиони американски вярващи: тя носи утеха в моменти на тревога
или скръб, може да бъде разтърсена от дълги периоди на духовна борба и която
е по-вероятно да бъде повлияна от тихите съвети на жените под обет или от
собствената съвест, отколкото от повелите на мъжете в митра.
Сложните отношения на Байдън с католическата йерархия представляват известно преосмисляне на католицизма, следван от Джон Ф. Кенеди, първия и единствен президент католик на САЩ, който също като Байдън отказа да целуне
пръстена на папата, когато се среща с Павел VI във Ватикана през 1963 г.
Вярата на Кенеди става обект на спор, когато като кандидат за президент през
1960 г., се сблъсква със съпротивата и откритото антикатолическо тесногръдие от страна на протестантски пастори, загрижени, че администрацията на
Кенеди ще бъде манипулирана от Рим. По време на кампанията преподобните
Били Греъм и Норман Винсент Пийл провеждат среща със свои привърженици в
Швейцария, на която обсъждат как „протестантите в Америка трябва да се
активизират, защото в противен случай обединеният блок от гласовете на католиците и парите ще спечелят тези избори”.
Месец след тази среща Кенеди заминава за Хюстън, където изнася реч пред
група пастори, в която заявява: „Вярвам в Америка, която официално не е
нито католическа, нито протестантска, нито еврейска; в която нито един
държавен служител не иска или не приема заповеди за публична политика от
папата”.
Байдън, подобно на много политици католици, е вдъхновен от религиозните правила, следвани от Кенеди.
„Помня, когато Джон Кенеди се кандидатира за президент, колко бях горд, че той
е католик”, казва Байдън в интервю през 2005 г. „Но той трябваше да доказва,
че не е ръководен от своята вяра. На едно мнение съм с Джон Кенеди за ролята,
която религията трябва да играе в политиката.”
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Като член на Сенатската комисия по правосъдието през 1982 г., Байдън е изправен пред решението дали да представи пред пълния състав на Сената поправка
в конституцията, която да позволи на отделните щати да въвеждат нови ограничения за абортите и така фактически да бъде отменено съдебното решение
по делото „Роу срещу Уейд” – повратното решение на Върховния съд за абортите. Байдън подкрепя резолюцията, но в страстна реч заявява, че макар той
лично да се противопоставя на аборта по религиозни съображения – „вероятно
съм жертва или плод, кажете го както искате, на моя произход”, в същото време
допълва, че не е убеден „в правото да налага” своите религиозни убеждения на
другите.
„Разделението у него между светско и свещено, не по отношение на личния му
живот, а по отношение на управлението, е изцяло в линията, наследена от Кенеди”, казва за Байдън Наталия Императори, преподавател в Манхатънския колеж
и изследовател на католическата еклесиология.
През следващите години разграничителната линия между публична политика и
частните убеждения сякаш не е толкова ясно установена. Байдън гласува против поправката срещу аборта, когато тя отново е поставена на обсъждане
пред правосъдната комисия през 1983 г., но през 1984 г. подкрепи промяна в полза
на т.нар. политика на Мексико Сити, забраняваща използването на федерални
средства за чуждестранни групи, които предоставят консултации или препоръки за аборти. Към 1987 г. защитниците на правото на аборт вече описват
позицията му по този въпрос като „непоследователна”.�
Разделението между вяра и политика стана по-трудно за Байдън през последните години, особено със засилването на критиките в католическите среди срещу
правото на аборт по време на понтификата на Йоан Павел II и Бенедикт XVI. Съобщено беше, че заради позицията му по абортите през януари на Байдън е било
отказано причастие в католическа църква в Южна Каролина. Малко след обявяването на баптистката Камала Харис за кандидат за вицепрезидент на Байдън
епископ Томас Тобин от Род Айлънд написа в Туитър: „За пръв път от години този
път в бюлетината на Демократическата партия няма да има католик. Тъжно”.
„През 1960 г. американците имаха нужда от уверението, че Рим няма да контролира съвестта на кандидата католик и Кенеди ще има свободата да управлява в интерес на нацията – каза Императори. – А тази година, изглежда, някои
епископи не биха допуснали нищо по-малко от пълен контрол над съвестта над
католиците, независимо дали става дума за кандидата, или за избирателите.”
Критиките се отразяват тежко на Байдън. Сестра Симон Кембъл, ръководител
на католическата мрежа за лобиране в полза на социалната справедливост,
описва тържествен момент от церемонията по подписването на Закона за достъпно здравеопазване през 2010 г., когато среща вицепрезидента сред официалните лица. В началото Байдън е развълнуван и възторжено вика: „Барак! Ето я
моята монахиня!”, ала след това тонът му станал тъжен.
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„Сведе главата си към моята и започна да ми говори колко важна за него е вярата и колко болезнено за него е да бъде изключван от някои хора в Църквата”,
спомня си Кембъл, добавяйки, че Байдън и администрацията на Обама се сблъскали с яростна съпротива от страна на някои католици срещу този закон –
включително и от страна на Епископската конференция на САЩ. „Там имаше
стотици хора, а ние водихме този толкова пастирски разговор.”
На свой ред Байдън понякога е готов да отвърне
на критиките на духовниците. Съобщено беше, че
когато се срещнал с папа
Бенедикт през 2011 г.,
Байдън смъмрил папата,
че е изоставил монахини
като Кембъл, подкрепили
Закона за достъпно здравеопазване, въпреки критиките на епископите.
„Позицията ви към американските монахини е Вицепрезидентът Джо Байдън поздравява папа Франциск по време на
неговото посещение в САЩ, 2015 г.
прекалено твърда, – казал Източник: https://obamawhitehouse.archives.gov/
Байдън според Ню Йорк
Таймс. – Смекчете я.”
Междувременно личната връзка на Байдън с вярата си остава видима част от
неговата политическа личност. Постоянно носи със себе си католическата броеница, като прехвърля мънистата в мигове на тревожност или криза. Когато
му предстои мозъчна операция след краткотрайната му президентска кампания
през 1988 г., попитал докторите дали може да държи мънистата под възглавницата си. По-рано тази година неговият съперник Пит Бутиджидж забеляза, че
Байдън държи броеница зад кулисите преди дебата на първичните избори.
На вече известната снимка, направена в Ситуационната зала на Белия дом, докато американските военноморски командоси атакуват комплекса, обитаван от
терористичния лидер Осама бин Ладен, се виждат ръцете на Байдън, скрити под
масата, където се твърди, че брои молитвените мъниста.
„За да се молите с броеницата в Ситуационната зала – казва Джон Кар, директор на Инициативата за католическа социална дейност и публичен живот в
Университета в Джорджтаун, – трябва да държите броеницата в джоба си. И
така всеки ден, не само когато преследвате Бин Ладен.”
В днешни дни броеницата символизира и значението, което вярата има за Байдън в мигове на скръб. Той носи броеницата, принадлежала някога на сина му
Бо, починал от мозъчен тумор през 2015 г. Пред група католици, които Байдън
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поканил в дома си през 2015 г., той посочил, че скръбта от смъртта на Бо го е
накарала да разглежда като слабо вероятна възможността да се кандидатира
за президент през 2016 г. И добавил, че съпругата му е забелязала промяна в
неговата стойка, сякаш „тялото му е в траур”.
„В този момент той извади своята броеница, както прави често – казва Кембъл,
присъствала на срещата. – Изпитваше утеха, когато чуваше обещанието на
Иисус от Евангелието и мислеше за това, в което вярваме.”
Байдън, който губи първата си съпруга и дете в автомобилна катастрофа малко
след като е избран в Сената на САЩ през 1972 г., говори за смъртта на Бо с
папа Франциск, когато папата се среща със семейството на Байдън в края на
посещението си в САЩ в 2015 г. По-късно Байдън сподели, че срещата с папата
„ни донесе по-голяма утеха, отколкото дори той, подозирам, предполага”.
Когато двамата отново проведоха частна среща в базиликата „Свети Петър”
година по-късно по време на конференцията за рака във Ватикана, Кен Хакет,
посланик във Ватикана, улови мигове, в които папа Франциск „се молеше за загубеното дете на вицепрезидента”.
„Религията е сложен въпрос, но вярата е нещо, което истински ви мотивира и
вълнува всеки ден, която ви дава сили да продължавате напред”, казва Хакет.
Но тъкмо монахините и редовите католици, а не папите са тези, от които
Байдън най-често търси съвет по религиозни въпроси, или както веднъж споделил с Кембъл, „монахините и йезуитите са тези, които ме държат във вярата”.
Това предпочитание се споделя от много от вярващите: според проучванията
на общественото мнение католиците в САЩ имат много по-голямо доверие в
монахините, отколкото в епископите.
Католиците също са по-склонни да подкрепят Байдън по въпросите за аборта
и сексуалността, отколкото църковната йерархия. Според едно скорошно проучване на общественото мнение 53 % от католиците не са съгласни с Църквата,
че абортът е „присъщо зло”, а 51 % казват, че той трябва да бъде законен в
повечето или във всички случаи. Анкета на „Пю Рисърч” от 2019 г. установи, че
мнозинството сред католиците – 61 %, одобрява еднополовите бракове.
Съществуват редица въпроси, по които вярата на Байдън и църковното учение се припокриват. Последните проучвания показват, че повечето католици
се противопоставят на стената по границата, издигната от Доналд Тръмп, и
смятат, че промените в климата не само са причинени от хората, но и че това
е един от големите световни проблеми.
Истинският въпрос през идващия ноември вероятно е дали Байдън ще успее да
спечели белите католици като себе си, които са по-консервативни от испаноговорещите католици. За тази група абортът остава труден въпрос (Кар например не скрива, че е бил „разочарован” от настоящата позиция на Байдън за
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абортите), а проучване на Агенция „Пю” от края на юли установи, че 59 % от
белите католици в момента или подкрепят, или са склонни да подкрепят Тръмп –
което е само 1 процент по-малко от изборите през 2016 г. Докато едва 40 % от
белите католици заявяват, че подкрепят или са склонни да гласуват за Байдън,
далеч от мнозинството, но приблизително същия процент, спомогнал за избора
на Обама през 2012 г.
Такива са разделенията между католиците, сред които настъпиха значителни
промени след 1960 г., когато Кенеди спечели между 70 и 83 % от гласовете на
тази група.
Нещата са се променили и в Църквата. Едно е сигурно, целуването на пръстена
вече е напълно забравено, както показва нежеланието на папа Франциск да позволи това на вярващи, поискали да изпълнят този ритуал.
И все пак Байдън и неговата кампания, изглежда, разчитат, че неговата лична
вяра ще бъде по-привлекателна за американските вярващи. В скорошно видео,
публикувано от Националния комитет на Демократическата партия, където е
показана срещата на Байдън с папа Франциск през 2016 г., авторите се фокусират не върху тържествената страна от срещата с епископа на Рим. Вместо
това показват група монахини, с които Байдън се вижда, излизайки от базиликата „Св. Петър”.
Докато вървят кадрите с усмихнатите монахини, Байдън коментира, че католицизмът призовава вярващите да бъдат „пазачи на своите братя”.
„Да бъда възпитан като католик и да бъда образован от монахините – това
символизират за мен тези прекрасни жени, с които говоря”, казва той.
Източник: America. The Jesuit Review. 17 август 2020 г.
Превод от английски: Момчил Методиев
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Ангел Иванов е роден през 1988 г. в Габрово. Завършва
журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, един от създателите на студентското радио
„Реакция”. 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 близо 400 км за 12 дни. През 2019 г.,
заедно с група поклонници, извървява пеша разстоянието
между Велико Търново и Рилския манастир за 1 месец по максимално автентичния маршрут 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.

Ангел Иванов

СВЕТОВНИЯТ ПРЕЦЕДЕНТ
„ПАРАЗИТ”
Християнски поглед към южнокорейския носител на „Оскар”

Южнокорейският „Паразит” (2019) на режисьора Бонг Джун-хо се превърна в прецедент, като стана първата неанглоезична кинотворба, спечелила в най-престижната категория на Оскарите – за най-добър филм. В допълнение филмът
беше награден с още 3 статуетки: за чуждестранен филм, за режисура и за
оригинален сценарий. И още, и още – „Златен глобус” в Ню Йорк (най-добър чуждестранен), „Златна палма” в Кан (изобщо), Награда на БАФТА в Лондон (неанглоезичен). Въобще – 266 награди и 236 номинации в глобалната кинонадпревара.
Успехът му продължава да отеква и защото се случи на синора на начеващата
тъкмо по това време световна пандемия, заради която киноиндустрията буквално замря.
„Паразит” е за икономическото, социално и чисто човешко неравенство и разделение в южнокорейското общество на много богати и много бедни, домогващи
се до лустросания свят на първите. Срещата между двата свята изглежда
проблематична и напрегната до степен на невъзможност. Затова възможен път
е само Лъжата. Под повърхността на популярния образ за страната като икономически „азиатски тигър” огромни печеливши корпорации и нестихващи западни
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инвестиции (основно от САЩ, още от войната със Севера) клокочат първични
и атавистични енергии на противопоставяне между отделни групи (класи) в обществото. Раните са помазани неуспешно с мехлема на попкултурата (K-pop),
a неудобните, изключени от социалното цяло, луди, виновни или направо мъртви
човеци са запратени буквално в мазето/подземието като символно пространство на колективните памет и съвест. Там е колективното „потискано”, някакво чудовищно общностно „То”, което иска да излезе и да убива ценностно, а и
физически. Филмът е отразяване-отрезвяване за реалните проблеми в местен
контекст, но е световно разпознат, припознат и признат заради универсалните
теми и конфликти.
Пред Vulture режисьорът Бонг Джун-хо се обръща към публиката: „Не правя документалистика или пропаганда. Не ви казвам как да промените света или как
да постъпите, защото нещо не е наред, а по-скоро ви показвам ужасяващото, взривоопасно бреме на реалността”. А на друго място определя филма си
като „комедия без клоуни” и трагедия без злодеи”. За същата отстраненост и
безоценъчност говори и авторката на Business Insider Ким Ренфро. Според нея
„Паразит” е най-добре да се гледа, без да се има предвид абсолютно никакъв
контекст”. По-конкретна в кинокритиката си е Джесика Кианг за Variety: „Това е
бясна гонка на емоции. Смехът се превръща в ръмжене, което на свой ред засяда
в гърлото като ридание или като стрела. (…) Тъжната поука за проблематичните протагонисти Ким на финала е следната: „Яжте от богатите с всички
възможни средства, пълнете коремите си, но много скоро пак ще огладнеете, а
все така ще сте бедни”.
Как определени мотиви от филма могат да бъдат интерпретирани в християнски контекст? И можем ли изобщо да погледнем на него през християнска призма, след като той отразява реалности от една напълно различна религиозна и
културна среда?
Да, защото именно трансформацията на личността в острастеността за придобиване на материални блага е била особено ключова и изследвана тема за емблематични отци на православието като свети Йоан Златоуст или свети Василий Велики. Впрочем именно свети Василий Велики казва, че е еднакво трудно да
съхраним душата си неунизена при несгодите с вещите и да не я превъздигнем
до надменност при изобилията им.
В своята Християнска етика проф. Георгиос Мандзаридис посочва: „Богатството и луксът подхранват надменността, а бедността и простотата култивират смирението. Като доброволен личен избор бедността укрепва свободата
и духовното богатство. В този случай, както отбелязва преп. Исаак Сириец,
колкото повече човек се лишава от благата, толкова повече Божията милост го
съпътства и Божието човеколюбие го укрепва. Тази доброволна нищета издига
човека духовно и го прави подражател на Христос. Когато обаче бедността
не е доброволна и не се разглежда правилно, тя може да разруши човека. Както
богатството може да доведе до безчувственост и надменност, така и бедността може да подтикне към отчаяние и нравствено безразличие. Тези крайни
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състояния остават винаги критични и правилното им разглеждане изисква голям
нравствен и духовен подвиг”.
Класовото противопоставяне „бедни – богати” в „Паразит” е решено и направо
буквализирано пространствено в дихотомията „долу–горе” или „под–над”. Ким
живеят под земята, сред буболечки и всякакви смрадливи гадини, дишат дезинфекциращите химикали при обезпаразитяване, пияници уринират до прозореца им
под характерните азиатски неонови светлини на крайния квартал. Мизерията
е тотална и всепоглъщаща. Обратно, за да се стигне до покоите на Парк, се
изкачва стръмен, безупречно павиран баир до сеулската вилна зона, намираща
се над простолюдието. Тук владеят спокойствието и престижът. А г-н Парк
има свое верую – „не понасям хората, които прекрачват границата”. Има един
знаменателен епизод. Синът Ким е с възлюбената си Парк на прозореца-витрина-паноптикум на втория етаж на къщата, точно преди да се отприщи адът, и
наблюдава градинското парти долу, питайки фантазно: „Всички изглеждат чудесно. Ставам ли за тук? Вписвам ли се в тази среда?”. Получава многозначително
(уж) потвърждение с гримаса. Става дума за реална и въобразена идентичност,
за принадлежност. Преминаването на границата, дори издигането над себе си и
нещата, е имагинерно и непременно свързано с неистини.
И все пак пространствен акцент остава бункерът на къщата – последователно
въвеждан с бавно навлизане на кадъра в непроницаемо и необятно тъмно петно
в рамката на вратата на преходното пространство на мазето. Там е бездната
на тайните. Там е закопана, зазидана неудобната истина за корейското общество и за човешкия душевен мрак изобщо. Но там е и съвестта. И тя се проявява
дори при „паразитите”. Синът Ким се притеснява дали дискредитираният шофьор на Парк си е намерил нова по-добра работа, а сестра му себично го срязва
да не мисли за другите, а за тях, за себе си, защото „ние имаме нужда от помощ!”. Паразитът няма пориви на съпреживяване, а нужди за преживяване. И досущ като хлебарки, като гадини от хтоничното, героите тупуркат по стълбите
на подземието нагоре-надолу. Иначе има рационално и архитектурно обяснение
за този привидно екстраординерен, шантав топос – богаташите се подсигуряват с тайни бункери, в случай че Северът или кредиторите нападнат. Е, да, ама
долу е небогатият мъж на домакинката, който се крие от последните през последните четири години. За него не е бреме да живее тук, както признава – все
едно се е родил на това място, все едно се е оженил тук. В края кръвта избива
от скритата, зле обгрижвана обществена и персонална рана. Впоследствие
проблемът остава под повърхността (земята), като само персонализацията
му е подменена – Бащата Ким слиза на неговото място и по неизбежност се
самопогребва жив. Заровената колективна и лична съвест отново е тук – през
екрана на телевизионната емисия той се извинява на жертвата си с нещо като
полуизречено покаяние.
Синът и Бащата Ким водят непрестанен диалог относно житейското планиране
като интенция на личността. Първият е именно по планирането. Всъщност той
е архитектът на семейния успех, който постепенно се претворява в провал. В
критичен момент той реагира бурно с „Това не влиза в плана!”, друг път пита:
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„Нямаш ли план?” и „Сега какво ще правим, какъв ни е планът”. Бащата отговаря
с „Аз си имам свой собствен план. Вие двамата (син и дъщеря), забравете!”. И
разкрива кой план никога не се проваля – несъществуващият, никакъв план. Ако
човек си направи план, животът никога не действа по него. Дава пример – всички
тези окаяни бедняци не са очаквали, че ще прекарат нощта налягали на дюшеци в спортната зала след наводнението. Като няма план – нищо не може да се
обърка. И като нещо излезе от контрол – няма значение. Дали си убил някого, или
си предал страната си – все едно. Това може да звучи някак нихилистично, но по
особен начин може да ни напомни на онова: И тъй, не се грижете за утре, защото утрешният ден сам ще се грижи за своето: доста е на всеки ден злобата
му (Мат. 6:34); или с Но Бог му рече: безумнико, нощес ще ти поискат душата;
а това, що си приготвил, кому ще остане? (Лук. 12:20). Или – Чуйте сега вие,
които казвате: „днес-утре ще тръгнем за еди-кой си град и ще проживеем там
една година, ще търгуваме и ще спечелим”, вие, които не знаете, какво ще се
случи утре: защото вашият живот какво е? пара, която се явява за малко време,
па изчезва (Яков. 4:13-14).
Разбира се, бащата Ким не обвързва нагласите си с приемане на някакъв божествен авторитет, с някакъв Божи промисъл, направляващ мъдро хода на събитията. Нещо повече, той парафилософски успокоява семейството си, че щом
никой друг не знае какво се е случило, то не се е случило. Обратно, синът му до
последно е завладян от планирането. В самия финал той пише писмо до баща си
как има фундаментален план – да спечели много пари и да купи къщата. Виждаме
плана-мечта визуализиран. Подобно решение имаше и в – да речем – „25-ият час”
на Спайк Лий, но с обратен знак – там бащата увещаваше сина Монти (Едуард
Нортън) да избяга от закона. Това не се случи, а тук последният кадър е как
синът Ким довършва писмото/план в бедняшкия си безнадежден сутерен.

***
Свързан съм лично с Южна Корея, сестра ми вече близо 15 години живее, работи
и създаде семейство именно в столицата Сеул. Прекарах лятото на 2015 г. в
страната. Черкувах се в православния храм „Св. Николай Мирликийски” към Вселенската патриаршия. Всяка неделя се качвах на колелото, въртях през парка
Хан около едноименната река, която пресича 10-милионния мегаполис, минавах на
другия бряг през някой от големите мостове и стигах до импозантния хотел на
корпоративния гигант „Лотте”. Слизах и започвах да тикам колелото по възвишението, на което се намираше черквата. Службата беше на корейски, което си
беше впечатляващо. Имаше енориаши от всякакви националности: гърци, сърби,
руснаци, румънци, българи, корейци… Вселенско празненство на православието.
Целият църковен комплекс е превъзходно уреден – в друга постройка има канаския и неделно училище за деца. А в подземието – параклис „Св. Максим Грек”,
в който се служи на църковнославянски от руски свещеници към Вселенската
патриаршия. За жалост конфликтът между нея и Руската църква не е подминал
и Корея. Руснаците са съумели да изтеглят от енорията част от своите сънародници в абсурден домашен храм.
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През настоящата 2020 г. Православната мисия в Корея навършва 120 години.
Тя е инициирана от Руската църква, но след болшевишката революция логично подкрепата е прекратена. През 1921 г. Мисията е предадена на Японската
православна църква, получила автономност от Московската патриаршия. Промяната трудно се приема от православните корейци по национални причини и в
продължение на десетилетия те не се примиряват с този факт. След прогонване на японските окупатори и освобождението на Корея през 1945 г. проблемите не са решени. Започналата Студена война превръща страната в заложник
на американо-съветските отношения. Южнокорейските власти и американската
окупационна администрация се опитват да овладеят руската православна мисия
и да я отнемат от РПЦ, представлявана от ЯПЦ. Спасението идва от неочаквано място. В състава на контингента на ООН е гръцка бригада. Православните
военнослужещи правят щедри дарения за ремонти на „Св. Николай” в Сеул и на
училището в стария мисионерски дом. Впрочем интересен факт е, че храмът е
построен наново от тях, но е допусната грешка в проектирането, като и досега
той гледа на запад. През 1955 г. православието в Корея минава под юрисдикцията на Вселенската патриаршия.
Православните в Корея, разбира се, са малцинство. Има много протестанти и
разбира се – екзотични секти като тази на Муун и свръхексцентричната на „Богинята Майка” (нейни мисионери се срещат дори и в София, като млади момче
и момиче ме спряха до Софийския университет само месец след завръщането
ми от Корея). От християнска секта тръгна и заразяването с коронавирус в
страната.
Като по-мащабен ценностен ориентир в обществото много повече от будизма
стои конфуцианството. То е залегнало в самите недра на огромните семейни
компании-конгломерати – т.нар. „чебол” – създадени още по време на Японската окупация (1910–45) и поддържани от държавата. Изглежда в тази среда са
положени и семейство Парк от „Паразит”, като бащата е висш мениджър във
високотехнологична компания. Конфуцианството определя статуквото – строго
йерархично управление и заплащане, базирано много повече на стажа и по-малко
на реалните възможности и представяне на служителя. Особено място заема
концепцията „Сяо” – синовната почтителност и уважение към по-възрастните
и тези, които са по-високо в професията. Също и учението „Джън Мин” (Изправяне на имената), което изисква от всеки член на цялото да помни добре своето
място в работата, семейството и обществото.
По време на престоя ми в Сеул исках да се гмурна и в извънтуристическата социална действителност. Ето защо една вечер писах на българската студентка
Яна да ме заведе на някое наистина странно място. И тя наистина ме изненада.
Около 3 през нощта се оказахме в гетото Курьонг – изключително сюрреалистично място. Това е незаконен бедняшки квартал на частна земя, на ръба на
заможния югозападен район Догок-донг, област Гангнам, от която е отделена
с шестлентова магистрала. Да, точно същият Гангнам от Youtube хита на
корейския изпълнител Psy, изобразяващ в популярната култура разточителното
излишество на местната заможна класа. Прекарах няколко вечери във въпрос-
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ния квартал и обикновено пиех бира, чиято еквивалентна стойност за 1 малка
бутилчица 330 ml беше 12 лв. Тази нощ обаче бяхме в опакото на лукса. Условно
казано, сем. Парк са от Гангнам, а сем. Ким – от Курьонг. Мога да направя и още
една препратка към корейското кино – това е жизнената среда на майката и
сина от „Пиета” на друг голям кинематографичен майстор, Ким Ки-дук. Гетото
се появява в края на 80-те, когато там се заселват хора, изгонени от къщи в
други райони с ниски доходи, разрушени по време на скоростното развитие на
града преди Олимпийските игри през 1988 г. Има между 3 и 4 хиляди обитатели,
но и това е приблизително, защото и досега не е провеждано официално преброяване. Жителите са предимно бедни възрастни хора. Бараките са около 2000 на
площ от близо 70 декара. Своеобразното село разполага с детска градина и дори
с протестантска църква. Червеният кръст светеше в тъмното. Такива впрочем
има из целия град и са едно от първите неща, които правят впечатление на
новодошлия западняк. Има дори и комунални услуги – вода, газ и електричество.
Поради опасното строителство пространството е претърпяло няколко пожара
през годините. Курьонг е наричан „последното гето на Сеул”. Двамата обикаляхме в нощта по тесните пролуки между високите треви и ненадеждните ниски
постройки – паянтови, талашитени, кирпичени, наблъскани като ракови клетки в
отровно петно току-до лъскавия Гангнам, чиито високи сгради надменно надничаха в нищетата. Икономическото и социално неравенство беше експонирано на
тепсия тук пред очите и стъпките ни. Това беше нямането на имането отсреща. Раната, съвестта, подземието, долницата на обществото. Магистралата
беше границата, която не бива да се преминава. Покривите бяха покрити с ламарини и найлони, затиснати с тухли. Минавахме покрай прозорчетата и несмело
надничахме в някои къщурки – светкащ телевизор, спящи или седнали на земята
хора. Единствените вън, които видяхме, бяха няколко добродушни дядовци, заградили малка дървена маса, регистрирали ни вероятно като пиянски привидения,
които дори ни поздравиха с вдигнати бутилчици соджу. Покрай бараките бяха
струпани всякакви вехтории, покъщнина, стара техника, дрехи и парцали като
азиатски версия на наш роден цигански катун или селски двор: гуми, перални,
щайги, легени, кофи, какво ли не… Излязохме от този шантав лунапарк на развиделяване. Още тогава се чуваше, че правителството планира да разруши
Курьонг и да осигури субсидирани жилища на хората, но сега последно проверих,
че си е там и през март е имало мащабна дезинфекция заради ковидкризата.

***
Във връзка с „Паразит” поисках да разговарям с няколко души, свързани с Корея,
православието и киното там. Първо отидох при Васил в Свети Влас, където
това лято той работеше като готвач в азиатски ресторант близо до Марината. Седнахме на по разхладително питие. Миналата година Васко се прибра със
семейството си от Сеул, където отива през 2007, когато е 25-годишен, като
на младежка гурбет авантюра. Тя обаче продължава дузина лета. Там готви в
българския ресторант „Зелен” в Итеуон – квартала на чужденците, истински
Вавилон, оформил се около американска военна база, със съпътстващите „екстри” – публични домове, гей клубове на почти всеки ъгъл. Втората вълна на
ковид тръгва именно оттук в първата вечер, когато отварят дискотеките в
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страната. За една нощ носител на вируса заразява 70 души, обикаляйки десетина клуба.

Курьонг – гетото на Сеул. Снимка: Kin Cheung/AP, www.theguardian.com

Васил е бил колега и приятел на българина Михал Ашминов, собственик и главен
готвач на „Зелен”, който още по времето на моя престой в страната вече беше
звезда в местно кулинарно риалити. С Васко може би се сме се засичали и на
неделни служби в „Св. Николай”, но тогава още не се познавахме. Запознахме
се впоследствие. Сега си говорехме за филма и за неговата културологична и
социална рамка, в която той също е пребивавал. Интересуваше ме дали кино и
реалност се припокриват, дали заложеният конфликт е действителен. Ето споделеното от него:
„Този филм не го разбират много хора, но той е 1:1 реалистичен. Преди десетина
години в Корея още ги имаше старите квартали – тези, които нямат улици и са
къща до къща и под къщата къща, някакво безумие, абе Хонконг. Включително
районът около Църквата беше такъв. Като гетото на героите от „Паразит”. Но
впоследствие 80 % от тези места ги бутнаха и изградиха големи модерни квартали с блокове на тяхно място. Между другото, през последната една година и
аз живях в такава дупка, но с двор, защото ми беше нужен за кучето. А относно социалната стълбица – там по друг начин гледат на живота. Например не
можеш да се ожениш за богато момиче, защото няма къде да го срещнеш. Дори
да се засечете в Гангнам, тя няма да ти обърне внимание. Богатият е богат,
бедният – беден. Имах приятел доктор. Майка му не му даваше да се ожени за
обикновено момиче. Просто няма как да стане. Ако си богат и направиш такъв
компромис, директно си заминаваш от фамилията. Не получаваш нищо, любовта
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не е от значение. Но иначе можеш да им влезеш под кожата, защото са страшно
наивни. Всичко им е наготово. Не са се борили и това ги изключва от света.”
Питам го за камъните за съзерцание „Сусеоки”. Във филма приятелят на сина
Ким, който отваря кутията на Пандора (подземието на къщата, макар и задочно
и неосъзнато) носи в бедния дом на семейството подарък – „суйсеки”, или „камък
за съзерцание”, „камък за медитация”. Това е мистичен и магичен образ, езически идол, суеверен ерзац на идеята за трансцендент, провидение, съдба, религиозно, божествено. Началната надежда е, че „носи богатство на семейството”.
Обаче в хода на филма усещаме камъка повече като диаболична, демонична сила.
Той буквално е инструмент за сеене на смърт и разбива глави. Чуваме сина да
шепне на баща си в спортната зала след наводнението, че „този камък е прилепнал за него, той го преследва”. Бурята бразди героите в нищета, все едно те
са камъни, когато ги виждаме да се оттеглят незабелязано от похитения дом,
през наводнения град, до жалката си дупка, вече под вода, и с тоалетна, бълваща
нечистотии, само за да се визуализира външно и катастрофично моралното им
падение. На каквото (когото) възлагаш надеждите си – в това се превръщаш и
ти самият.
Васко ми казва, че включително местните християни си спазват традициите,
свързани с шаманизма. Прави ли се офис, открива ли се бизнес, непременно се
взима свинска глава, пред нея се палят клечки и всички се кланят. Ако не е глава,
е риба или такива камъни. Като отваряли втория ресторант, го карали да прави
3 метана пред свинската глава и да пъха пари в ушите и устата , той обаче
казал, че няма да го направи, защото нито е дивак, нито езичник. А шефката му
тогава е била на думи католичка. Но будисти, християни – всички били в този
паганистичен кюп. Отделно много се ходело на гледачки. Ново гадже – гледачка.
Нова работа – гледачка. Имало цели райони само с гледачки. Тръбяло се, че скъпите познават.
Пиша и на Суми Ким. Корейка, дошла преди години да учи в Музикалната академия
тук, омъжила се за българин, също музикант, известно време тя работеше и в
корейското посолство. Православна християнка – запознахме се в Рилския манастир преди години. Сега ми написа:
„Паразит” е за социалната поляризация. Това е нашето настояще и бъдеще. Но
на мен парадоксално ми изглеждаше повече като симбиоза между двете семейства. И не е съвсем сигурно кои са паразитите – бедните или богатите. И все
пак, харесва ли ни или не, филмът отразява действителността в Корея. Този
камък – талисманът за забогатяване – на мен ми напомни за плода от Дървото
на познанието в Едем.”
Срещнах се и с Яна Лекарска (друга Яна, съвпадения на имената), завършила
кинорежисура в Сеул, със заснети няколко късометражни филма там. Ето какво
ми каза тя: „Южна Корея е общество на групата – групата от училище, групата
от университета, групата от църквата, групата от военната служба. Съответно и групата на богатите и групата на бедните. Преминаването в друга
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група е много, много трудно. И също така властимащите, по-елитните групи
гледат отвисоко, пренебрежително на другите групи, както и обратното: на
хората от по-елитни групи се гледа с възхищение по подразбиране. Лично аз съм
го изживявала под формата на това, че само споменавайки името на университета, в който завърших магистратура по кинорежисура, хората възклицават и
ме гледат с други очи – само защото това е много елитен университет, те ме
слагат в една специална група, без да се интересуват как съм попаднала там,
имам ли качества, талант. Моите приятели корейци са от средната класа – аз
нямам приятели, които да са на ръба на оцеляването, както са героите от филма. Същевременно обаче нямам и приятели от супербогатата класа. Но именно
приятелите ми от средната класа (които имат чудесно образование и говорят
поне един чужд език) се сблъскват с проблемите на младите от филма – да се
реализират само на базата на собствените си умения. Много неща в Южна
Корея се случват на базата на това да си част от точната група. В крайна
сметка и във филма синът Ким Ки-у получава шанса да работи благодарение на
приятел. Корейци са ми споделяли, че се чувстват неудобно, че точно такъв
филм привлече вниманието към тях, защото, макар такива богаташи да има,
„бедните”, които биха имали достъп до тези богати, не са такива, а са хора от
средната класа, с добро образование, живеещи в нормални жилища. Затова може
да се каже, че да, проблемите ги има, но тук са представени по по-драстичен,
дори грозен начин, вероятно с цел по-силен драматургичен ефект.”
Питам я в битността  на режисьор какво я впечатлява най-много в киноезика
на „Паразит”.
„Майсторството на водене на разказа и преминаването от социална драма
със сатирични елементи в абсурдизъм накрая – нещо, което между другото
съществува в много други корейски филми. Впечатляващ е начинът, по който
режисьорът използва пространствата като метафори за социалното неравенство. Отлична актьорска игра. Но мен лично нищо от тези неща не ме изненада,
не ме накара да ахна и да си кажа: „Гледай ти какви филми правят корейците!”.
Просто защото има много по-завладяващи произведения на същата тематика,
със същите художествени похвати. Затова по повод на „Паразит” с колеги сме
обсъждали, че той е като един вид обобщение на най-характерните, печелещи
публиката елементи в корейските филми. Взето е най-доброто от досега създаденото, приложено е към тема, която е универсална (борбата „бедни – богати”)
и един несъмнено отличен творец като Бонг Джун-хо успява да поднесе на света продукт, който затвърждава позициите на неговата страна на кино картата
на света. Отлично изпълнена рецепта за успех”.
И разбира се – сестра ми. Любопитното е, че докато водим видео разговор по
WhatsApp, тя приготвя „чапагури”, което в „Паразит” майката Ким скорострелно трябваше да направи, докато Парк се прибираха от провалената поради бурята почивка. Това са два вида инстантни нудъли, смесени с телешко. „Във филма
обаче – обяснява ми тя – готвят с „хану”, което е скъпо телешко. – И продължава по същество: – Да, има много богати и много бедни, които живеят в такива
мизерни мазета. Но това е филм. Тук не е Индия (скоро се върна от работна
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командировка там, б.а.) и контрастите не са чак толкова големи. Има много
възрастни хора, които едва преживяват, факт. В Корея и Япония пенсионната
система е въведена сравнително по-късно от държавата, тъй като се счита, че
възрастните са отговорност на децата и те трябва да издържат родителите
и прародителите си. Ако младите нямат работа и не могат да им помагат финансово, то тогава наистина е проблем. И да – в Корея парите наистина значат
много. Голяма част от корейците мислят само за това как да спечелят повече,
за да си купят по-скъпи дрехи, техника, коли. Много им е важен този статут.”
Като християнин, докато гледаш филма на Бонг Джун-хо, неизбежно си мислиш
колко е важно как вътрешните очи на душата ти възприемат бедността или
богатството. И колко е важно да държиш в съзнанието си едни думи на Албанския архиепископ Анастасий, казани в проповед за Рождество (нощта, в която
Самият Бог снизхожда към човеците, за да се роди при бедните Йосиф и Мария,
и за Когото нямаше място в странноприемницата). Тези думи на архиерея сякаш
най-удачно примиряват социалните и човешки крайности, валидни за света на
„Паразит” и за света изобщо. И всъщност говорят за Помирителя:
„Заради нас Богатият обедня, за да може чрез Неговата бедност да се обогатим всички ние”.
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Чавдар Попов

ОТ ЗЛАТНИЯ ФОН КЪМ СИНЬОТО
НЕБЕ
(метаморфози на иконния образ от Средновековието към
Възраждането)

Един от основополагащите, вътрешно заложени парадокси на живописта (оттук,
естествено, и на изобразителните изкуства като цяло) произтича от някои
фундаментални особености на нейната природа. За разлика от другите основни
видове изкуства (музика, поезия)1, чиито изразни средства и форми са, така
да се каже, ефирни, неуловими и „дематериализирани” (словото, звукът) и които принципиално не предполагат (поне не в същата степен, в която това е
свойствено на пластическите изкуства) онова, което наричаме „съпротива на
материала”, в домодерната живопис духовните съдържателни аспекти на образа са органично и неделимо свързани с конкретно фигуративно-предметното им
въплътяване в определена материална субстанция (платно, дърво, стена, бои,
камък, стъкло и т.н.). Как живописта, сетивна, предметна и „материална” да
изобрази духовното? Нека отново подчертаем, че в съпоставка с всички останали видове изкуства, в изобразителните изкуства модусът на съчетание между
1

Тук имаме предвид „моноизкуствата”, за разлика от синтетичните прояви на художественото творчество,
реализирани във видове изкуства от типа на театъра, операта или киното. Нека отбележим в скоби, че неслучайно от векове, включително и в ерата на модерното изкуство, живописта по различни поводи е сравнявана
най-вече с музиката и с поезията (Ut pictura poesis). Б.а.
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материално и духовно е уникален.2
Формулиран, проблемът звучи ни повече, ни по-малко по следния начин – живописта е изправена пред „свръхзадачата” да изобрази духовното, онова, което
светите отци често наричат „умопостижимо”.3 „Понеже видимото е временно,
а невидимото – вечно” (2 Кор. 4:18).
„Изкуството не изобразява видимото, то прави видимо”, резюмира Паул Клее.
Този проблем се дискутира в исторически план поне от Платон насетне. Древ
ногръцкият философ го поставя за пръв път с удивителна дълбочина. Той е
убеден, че илюзионистичната живопис, към която гръцкото изкуство се насочва
стремително по негово време (IV в. пр. Хр.), е в състояние да предаде единствено външните аспекти на нещата, „феномените” в техните случайни, „акциденциални” характеристики. Схематично казано, онова, което окото вижда от
дадена точка в пространството и в даден конкретен момент, не е истината, а
е само подобие на истина, илюзия, твърди Платон. Тези въпроси се разглеждат
сравнително по-обстойно в „Държавата” (Х, 602 c-d). В съответствие с разработването на доктрината на мимезиса, философът дава пример с направата на
легло. Докато дърводелецът изработва леглото в съответствие с определена
представа, идея, живописецът рисува същото легло от определен зрителен ъгъл.
Неговото изображение се превръща в „сянка на сенките”, тоест се отдалечава,
така да се каже, „на трета степен” от истината, от невидимата идея, от „ноумена”, който е началната, отправната точка. По форми на пълноценна „реалност” и на „истинност” в този смисъл трите степени низходящо се разполагат
така: идеята за легло, самото легло и изображението на леглото.
В друг диалог („Софист”, 233, 236, a, 266 e, 267, e), развивайки тези положения,
Платон засяга и важния въпрос за оптическите изменения и корекции. Той цени
значително повече египетското изкуство, тъй като то неизменно в продължение на десет хиляди години съществува в устойчиви, стабилни форми, не става
нито по-прекрасно, нито по-безобразно и поради това в по-голяма степен се
доближава до визуализирането на „ноумена”, на същността („Закони”, II, 656), докато илюзионистичната гръцка живопис се задоволява с външното, ефимерното,
ситуационното. Можем да сметнем оттук, пише Ервин Панофски, че „на неговия
идеал отговарят произведенията на онези египетски живописци и скулптори,
които, както изглежда, не само са се придържали неизменно към твърди формули,
2

„Изразено в по-традиционни термини, става дума за диалектическото единство в изкуството на материята
и на духа, при което материята не „обременява” духа, но е одухотворена, а духът е изявен. В това отношение
пространствените изкуства заемат не само особено, но наистина изключително място в света на изкуствата”
(Бернштейн, Б. Пространственные искусства как феномен культуры. – Искусство в системе культуры, Л., 1987,
138).
3
Терминът „умопостижимо”, възприет в богословската литература през руски преводи, само отчасти отразява онова, което в случая имаме предвид, а именно – принципиалната невъзможност на човешкото съзнание
да проумее и да обясни и изрази по дискурсивен път Божественото начало. В този смисъл става дума по-скоро
не за нещо „постижимо”, а за „непостижимото”, намиращо се отвъд ограничените възможности на човешкото
същество. Понякога се употребява синонимично и терминът „интелигибилно”. От контекста е ясно, че във
всички случаи става дума за „невидимото”, което е по-важно от видимото, но същевременно не може да бъде
схванато чрез сетивата. Б.а.
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но и са отхвърляли всякакви отстъпки на зрителното възприятие”4.
Днес бихме казали, че египетското изкуство си служи с метода на идеопластичното изобразяване (аксонометрия или проективен, „чертежен” метод, синтезиран визуален образ), който, макар и да не възпроизвежда оптически правдоподобно и илюзионистично достоверно характеристиките на предмета или на
фигурата от определена гледна точка в пространството, както това е при
гръцкото изкуство, визуализира възможно най-адекватно именно идеята, „умопостижимото” в очертания по-горе смисъл.5
Проблемът се актуализира и придобива изключително важно значение през Средновековието, тъй като за пръв път в историята на живописта пред нея се
изправя свръхзадачата да се изобрази трансцендентното начало, Небесното
царство, което „не е оттук”. Средновековното „образотворчество” следва да
държи сметка за ясното диференциране, заложено в мирогледната система на
християнската религия и философия, между „земно” и „небесно”, с други думи,
за съотношенията между видимото и невидимото. Много показателни в тази
връзка са ожесточените дебати и противоборството между иконопочитатели
и иконоборци във Византия през VII–VIII в. Тук естествено нямаме за цел, нито
пък е възможно да разглеждаме този изключително сложен проблем. Ще отбележим попътно единствено това, че той разкрива освен всичко друго някои от
аспектите на отбелязаното противоречие, на парадокса да се „изобрази неизобразимото” и потвърждава формулираното от св. Йоан Дамаскин положение
в неговите Три слова за иконите по отношение на нашите слаби и ограничени
човешки възможности да възприемаме и да си представяме невидимото, сиреч
Бога.6
И така, основният проблем на средновековното изкуство, в частност на живописта, е решаването на въпроса за съотношението между „видимо” (сетивно-възпринимаемо) и „невидимо” (умопостижимо). При това става ясно, че „невидимото” (небесният свят) ни се разкрива единствено и само посредством
сетивното, видимото, материалното. В живописта по принцип не би и могло
да бъде другояче. Единствено и само чрез определени пространствени, композиционни, линейни, колоритни и т.н. изменения на визуално-пластическия образ,
чрез отстъп от предметно-фигуративната сетивна достоверност, този трансцендентен, умопостижим небесен свят може отчасти да ни бъде представен,
явèн в иконата и стенописта.
В хода на своето многовековно развитие, търсейки пътища и начини да се справи поне отчасти с този фундаментален проблем, живописта изпробва и изра4

Панофски, Эрвин. Idea. К истории понятия в теориях искусства от Античности до классицизма. Санкт-Петербург, 1999, с.6.
5
С това не бихме искали да отречем историческата значимост на илюзионистичния изобразителен модел.
Нещо повече – именно този модел е в основата на формирането на концепта за изкуство. Б.а.
6
Св. Йоан Дамаскин. Три слова срещу отричащите светите икони. Израз на тези особености, между другото,
е и неканоничното изобразяване на Бог Отец във вид на белобрад старец в икони (най-вече в „Троицата”) и в
стенописи, подхванато някъде откъм XIII в. насетне, отначало в Западна Европа, а по-сетне и в целия християнски свят. Много често Бог Отец се изобразява и в българската възрожденска иконопис. Б.а.
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ботва определени визуално-пластически изразни средства, специфични и съответстващи на нейната природа, чрез които да реши в степента, в която това
изобщо е възможно, тези проблеми.
Един от най-значителните представители на така наречената Виенска школа
в изкуствознанието, Макс Дворжак, великолепно описва и анализира някои аспекти от процеса на преобразуване на езика на изобразителното изкуство в
съответствие с новите задачи, които изникват пред нея в условията на ранното християнство. По същество става дума за това да се намери и реализира
специфичен модел на изобразяване, произтичащ от обновената мирогледна картина, от новия „образ на света”, който внася християнството. В студията си
за живописта на римските катакомби, които, както е известно, съдържат някои
от най-ранните живописни изображения в историята на християнството, той
се спира на конституирането на нов тип визуално-пластичен или изобразителен
език в прехода от античната, елинистична илюзионистична живопис към системата на изобразяване, характерна за средновековната живопис.7
В определен тип икони, както, разбира се, и в куполното пространство, съдържащо изображението на Христос Вседържител, директният фронтален поглед,
насочен към съзерцаващия образа, създава особен вътрешен диалог между изображението и зрителя в съответствие с основните принципи на православната
теология на иконата. Тази доктринална теория е своего рода „перформативна”,
едновременно оживявайки и персонализирайки посланието, заложено във визуалния образ. По този начин иконата се явява своего рода „интерактивен” медиатор, подпомагайки вярващия да се докосне, дотолкова, доколкото това изобщо е
възможно, до Божието битие.8
Сред възможните средства и начини за решаване на тези проблеми от страна
на визуално-пластическите изкуства за „образотворчески” цели, е употребата
на скъпи материали. Тези материали (злато, сребро, скъпоценни камъни, слонова
кост и т.н.) се ценят далеч не единствено във връзка с финансовата си измеримост (без тя да бъде пренебрегвана!), а най-вече от гледище на своите експресивни възможности. По своите качества и характеристики тези специфични
и по същество редки материални субстанции се оказват, в пределите и условията на тукашния земен свят, възможно най-оптималните изразни средства
за визуализиране и за материализиране на идеи и представи за онова, което е в
сферата на „отвъдното”, на „небесното”. Неслучайно със скъпоценни камъни се
украсяват обкови на евангелия, потири, реликварии и т.н. Нека си спомним в тази
7

„Катакомбената живопис. Наченки на християнско изкуство”. В: Макс Дворжак: Историята на изкуството
като история на духа, София, 1997. След като отбелязва промененото предназначение на живописта и факта,
че в катакомбите тя не бива да изобразява съвършени по форма тела, а да подтиква към молитва и да възвисява душите над всичко земно, авторът пише, че „фигурите са откъснати от всичко, свързващо хората помежду
им в преходните действия и събития на земното съществуване. Те като че ли са изключени от земния, физическия и психическия живот... Сковаността обаче е обусловена не от неподвижността на идола както в древноизточното изкуство, противопоставящ на отношенията на действителността с тяхното объркващо многообразие
монолитната, недиференцирана първична сила, а от подчиняването на елементите на физическото движение
на по-висши духовни фактори, пред които физическата събитийност трябва да отстъпи на заден план” (с. 63).
Б.а.
8
Nelson, Robert. The Discourse of Icons Then and Now, Art History 12 (1989), 148.
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връзка и за образа на небесния Йерусалим, разкрит в Откровение на св. Иоан
Богослов, за многобройните споменавания на драгоценните камъни и бисерите,
за златните венци, чаши, кадилници, жертвеници, пояси и т.н.
Иконата, наред със стенописта и с книжната миниатюра, съставлява най-важната част от византийската живопис. Но нейната значимост по отношение
на стенописта и на миниатюрата нараства още повече, като имаме пред вид
спецификата . Миниатюрата илюстрира богослужебните книги и макар че съставлява важен относително самостоятелен „изобразителен ред”, съпровождащ
словото, функционира единствено в пространството на ръкописната книга. Стенописта (мозайки, фрески, витражи) разкрива образно устройството на всемира,
„домостроителството”, Божия спасителен план, касаещ историческата съдба
и ролята на човека в него. Иконата обаче, бидейки освен визуално-пластически
образ и култов, „молелен” обект, е призвана в най-голяма степен в сравнение
с останалите живописни форми да приближи вярващия до Бога, да реализира
търсената трансцендентна връзка. Знайно е, че иконописта е изключително
важна част от Литургията и от литургичното „действо” като цяло (Павел
Флоренски). Тя трябва да визуализира, да представи пластически, дотолкова,
доколкото това изобщо е възможно и подвластно на човека, трансцендентния
свят, Царството Божие, сферата на „умопостижимото”. Как?
Една от откритите и приложени на практика възможности за решаването на
тези задачи е именно употребата на златото. Златото заема уникално място
в историята, в културата и цивилизацията на човечеството. Златото е особен
метал, особена субстанция, имаща изключително разнообразни и богати аспекти и референции – от материално-икономическите до собствено духовните.
Добре известно е, че значителна част от византийската, пък и от българската
средновековна иконопис (особено от времето на т.нар. „висок византинизъм”,
XII–XIII в.), се характеризира с употребата (във фона) на злато според съответните сюжети, изобразявани отделни фигури и определени композиционни иконографски типове. То намира приложение най-вече в икони, изобразяващи Христос
Вседържител.
В образа на Вседържител, Иисус Христос се явява пред нас в своите космологични измерения, за разлика от „историческия” Христос, Когото свързваме със
земния път на Господ, в частност със Страстите Христови. Едновременното
присъствие на Господ във и извън историята е нещо, което е непостижимо за
човека. Ето защо Пантократор в храмовото пространство се извисява винаги в
купола, докато „Страстите” се разполагат хоризонтално по стените около нас,
нерядко на нивото на погледа.
Неслучайно в иконописта най-често златният фон е част от иконата на Христос Вседържител. Между множеството други в това отношение можем да приведем като пример една кипърска икона от XII в. на Христос Пантократор,
Който, в съответствие с традиционните иконографски канони, благославя с
дясната ръка, докато в лявата държи книгата на Благовестието. В случая би
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трябвало да обърнем внимание на обстоятелството, че главата не е изобразена по формулата на пълната и абсолютна симетрия (подобен композиционен
и пространствен тип е свойствен като правило на т.нар. „неръкотворни изображения” и в ерата на разцвета на иконописта се избягва както в иконите на
Иисус Христос, така и в тези на Св. Богородица с Младенеца, а така също и на
различни светци), а е в деликатно нюансираното и на пръв поглед незабележимо
съвсем леко отместване вляво от зрителя (със съответното противоположно
насочване на погледа надясно). Този изобразителен и композиционен способ придава на образа определена живост и естественост на изказа, без при това с
нищо да нарушава строгия каноничен тип. На това място можем да си спомним
прочутата синайска икона на Иисус Христос от VI в., която също се характеризира с тънки различия на лявата и на дясната половина на лицето при почти
пълната симетрия на лицето. Златистите светлинни линии, които като „удари”
от светкавица пронизват част от дрехата на Христос, от изобразителна гледна точка се явяват стилизирани и схематизирани „знаци” на гънките, имащи за
цел както да дематериализират съответната субстанция, така и да отдалечат
изображението от натурата, без то да загуби от своята сетивна достоверност и разпознаваемост. В разрез с обемно-пространствената моделировка,
пластическото изграждане на лицето не следва логиката на оптическата светлосянка – затъмнените зони се разполагат симетрично от двете страни, което
противоречи на видимостта. И накрая, най-важното – златният фон на иконата оформя пространството, което не може да бъде дефинирано в пластически
смисъл като изпълващо зоната „зад” фигурата именно поради това, че златото
олицетворява и символизира божествената светлина, която е всепронизваща.9
С други думи, налице е такава пластическа трактовка, която, съхранявайки иконичността, е същевременно достатъчно преобразувана и променена от гледище
на илюзионизма, така че да ни насочва не към земната, а към трансцендентната реалност. Всичко това обаче се осъществява в съгласие с основните положения на доктрината на иконопочитателите, чрез и посредством материалното,
сетивното.
Подобни икони със златен фон могат да бъдат назовани както от периода на
„високия византинизъм”, така и в българската иконопис от XIII–XIV в., включително прочутата Погановска икона.
Изобразителната система на византийската живопис като цяло се характеризира с последователното прилагане на принципите на т.нар. „обратна перспектива”, която съдържа цял ред особености.10 Признаването на това обстоятелство предполага разглеждането на проблематиката на златния фон във връзка с
няколко други въпроса, като например липсата в иконописта на хвърлени сенки11,
9

Именно и най-вече в този смисъл златният фон е противоположен на синьото небе. Б.а.
За т.нар. „обратна перспектива” от последните трудове: Тарасов, О. Флоренский и обратная перспектива. Из
истории термина. – Искусствознание ’19, № 4, М., 2019, 10-57. Б.а.
11
„В иконописта няма хвърлени сенки, тъй като Божествената светлина пронизва всички неща по начин,
по който няма определен източник на светлина, който да „освети” дадена сцена от една или друга страна”
(Ouspensky, L. and Lossky, V. The Meaning of Icons, Crestwood, N.Y., Vladimir’s Seminary Press, 1994).
10
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на ракурси (във формите, в които те са налични в елинистичната живопис), на
обемно-пространствено моделиране на лицата и т.н. Тъй като всички те изискват далеч по-разгърната и аргументирана трактовка, която не е възможно да
бъде осъществена в кратък текст, ще се задоволим единствено с някои бележки, имащи отношение към конкретния проблем, който разглеждаме.
Така например, докато оптическата светлосянка, ракурсът и пейзажните елементи в изображението са свидетелства от „временен”, акциденциален порядък, златото е пластическият еквивалент на извънвременното, на „ноумена”, на
константата (Бог). Освен това златоносната материя е и израз на определен
тип неръкотворност (нека си спомним в тази връзка за т.нар. „неръкотворни
икони”, чийто статус е най-висок в системата на иконопочитанието). Съдържа
висок духовен и символичен смисъл.12 То е видим знак, символ на теофаничните
откровения. Златото е единственият светъл природен цвят, в определен смисъл дори представлява своеобразен „не-цвят”. В иконата то създава идеална
пространствена среда. Олицетворява светлината, без да я „описва” оптически,
като същевременно запазва най-непосредствена връзка и с металната първооснова на изображението (иконите, мозайките, изградени от кубчета златна
смалта).13 „Златото указва на слънцето като своето друго, свещено оправдание,
а слънцето – към златото като въплъщаване, веществено ръкотворно битие.
Златото вече не е метал, а светлина и огън.”14
Златният цвят в най-голяма степен е ценèн при създаването, или по-точно казано, при пластическото въплъщаване на религиозни алегории от фундаментално
естество, каквито са например Премъдростта Божия, низхождането на Св. Дух,
Раят, Небесният Йерусалим („Градът беше чисто злато” – Откровение, 21:18).15
Според св. Василий Велики красотата на светлината е проста, еднообразна, в
своята себетъждественост непознаваща членения на части и равнища, именно
в златото и в звездите си проличават най-вече тези качества.
Определен прочит или разшифроване на изображението свидетелства, че златният фон може да бъде денотиран и като символ на нетварната светлина
(„Преображение”). Този въпрос е разработен фундаментално в контекста на
византийския исихазъм, най-вече в учението на св. Григорий Палама.
Третирането на златото в иконописта, а и по-широко – в живописта изобщо
(имаме предвид мозайката), е красноречиво свидетелство за дълбоките трансформации на изобразителния език, който изоставя илюзионистичния модел, открит и разпространен в елинистичната живопис, за да премине към принципно
12

Н. Тарабукин отбелязва, че вместо бездънното синьо небе иконописецът пресъздава златния фон, чрез
който събитията, съзерцавани на иконата, получават символна трактовка като ставащи извън определените
земни граници на време и пространство, а се изобразяват „под знака на вечността”. (Тарабукин Н. М. Смысл
иконы. М., 1994, с.82). Б.а.
13
Соколов, М. Н. От золотого фона к золотому небу. К вопросу о натурализации условных пространственных и
колористических решений в искусстве подзднего средневековья и Возрождения. – Советское искусствознание
’76 (2), М., 1977, с. 45-67.
14
Рабинович, В. Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979, с. 88.
15
Соколов, М. Н., с. 46.
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различен, съобразен с новите задачи на изкуството.16
Златото е важен „знак” от книгата на творението. То е „образ на светлината”, „абсолютна метафора на светлината”, абсолютна метафора на Божеството.17 Златото е избрано, осенено и знаково вещество, изключително специфична субстанция. Сергей Аверинцев съпоставя тайнствената непроницаемост на
златния блясък с учението на Псевдо-Дионисий Ареопагит за божествения мрак.
Светлината, за която става дума, е незрима поради свръхмерния си блясък и е
недосегаема поради преизобилието на свръхсъщностното светоизлияние – няма
как да я видим, по същия начин, по който не бихме могли да видим мрака и да
чуем мълчанието.18
Употребата на златото в средновековната византийска иконопис има и още
една причина. Тя има естетическо естество и се свързва с формулираното
от късноантичния философ Плотин ново разбиране за красотата. Плотин превъзмогва математически измеримата, структурно-метрична основа на естетическото, налична в цялата класическа антична естетика (олицетворена в
учението за пропорциите) и формулира едно различно, по-възвишено разбиране
за естетическото, което в случая има пряка връзка с използването на златото
в живописта. Перифразирайки, можем да го предадем по следния начин: той се
запитва – нима красота има само там и тогава, когато можем да я определяме
математически? А слънчевата светлина не е ли прекрасна?19 Подобно третиране на светлината, което се опредметява от субстанцията на златната материя в изображенията, наистина предполага друг тип светлина, претълкувана и
изразена в живописта не посредством стандартните оптически или физически
закономерности.20
Възгледите на Плотин, който живее на границата между Античността и Средновековието, са във висша степен показателни, в косвен план, за фундаменталните промени в езика на живописта в преходния период. Както отбелязва Ервин
Панофски, „ако Платон обвинява изкуството в това, че то непрекъснато задържа вътрешния взор на човека на чувствените образи, тоест направо закрива
пред него съзерцанието на света на идеите, то Плотин, защищавайки изкуството, го обрича на трагична съдба – отново и отново да извежда вътрешния взор
16

„Светлият фон на античната мозайка позволява да се предаде пространството, т.е. да се създаде илюзия за
реалност. Златният фон на византийската мозайка създава обратната илюзия. Той не се възприема нито като
плоскост, нито като дълбочина, а като някакъв свят, свръхчувствен, трансцендентен, в който фигурите сякаш
трептят в нематериална среда, пронизана от светлина”. (Любимов, Л. Искусство Древней Руси. М., 1974, с. 2425).
17
Аверинцев, С. С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры. – Византия. Южные славяне и
Древняя Русь. Западная Европа. М., 1974
18
Марфунин, А. С. История золота, М., 1987, 38.
19
Grabar, A. Les origines de l’esthétique médiévale. P., 1992. Грабар отбелязва, че според Плотин „феноменалната” визия, която изображението предлага на нашия обичаен телесен взор, може понякога да бъде натоварена с по-висока функция, тъй като чрез нея изкушеният зрител би могъл да съзерцава „ноуменалната” реалност,
единствената, която има значение (21). Измеренията на умопостижимото в живописта са неподвижността,
непроменимостта, простотата (27). Златото е идеалният пластически еквивалент на тези характеристики. Б.а.
20
Отделен въпрос е как точно се изобразява златото в иконата, какви точно материали и технологии се използват и т.н., но той изисква специално обстойно разглеждане. Б.а.
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на човека извън пределите на чувствените образи, тоест да му открива света
на идеите, едновременно скривайки го зад завесата”21. В това противоречие
можем да съзрем цялата драма на последващото иконоборство!
На хвърлените сенки Ернст Гомбрих посвещава цяла отделна студия.22 Хвърлените сенки в системата на семиотиката са знаци-индекси. В известен смисъл
хвърлената сянка е своеобразна метафора на акциденциалното. Тя предполага
определена степен на кодиране на илюзионистичното изображение и разчитането му в определени конвенции. Например след Освобождението (1878 г.) са
налице документирани свидетелства, че хвърлените сенки в наскоро навлязлата
у нас академична живопис са били възприемани от необразованата публика като
пробиви в платното и като своеобразни „черни дупки”.23 Това за сетен път
показва колко важна е системата на кодиране и на декодиране на принципите
на съответния тип изобразителен език с произтичащите оттук конвенции във
възприемането на визуалните образи. Езикът на живописта би следвало да бъде
преценяван не според абсолютизираните критерии на един дълго привилегирован
тип изобразяване (правата, линейната перспектива),24 а според целите и задачите на съответните мирогледни системи, които в крайна сметка определят
облика на изкуството.
Защо в иконите няма хвърлени сенки? Павел Флоренски свързва липсата на
хвърлени сенки в иконописта със системата на обратната перспектива. Светлината и сянката в контекста на метафизиката на обратната перспектива
придобиват гносеологическо значение. Иконата е преобразена реалност, трансцендентна, а не земна, поради което изключва изобразяването на хвърлени
сенки.25 В Откровението на св. Йоан Богослов е казано: „И градът няма нужда ни
от слънце, ни от месечина, за да свети в него, понеже Божията слава го е осветила, и светило му е Агнецът” (21:23). И по-нататък: „... не ще има нужда нито
от светило, нито от слънчева светлина, защото Господ Бог ги осветява” (22:5).
Символичният златен фон на византийските икони и мозайки, както отбелязва
Виктор Лазарев, заменя тримерното пространство. Този златен фон изолира
21

Панофски, Ервин. Idea. К истории понятия в теориях искусства от Античности до классицизма, Санкт-Петербург, 1999, 23.
22
Gombrich, E. H. Ombres porteés. Leur représentation dans l’art occidental. P., 1996. В студията много добре е
разкрит проблемът за хвърлените сенки във връзка с миметичния модел в живописта, илюзионистичния тип
живопис, който се заражда в недрата на гръко-римската античност. Показателно е, че от времето на Античността въпросът и в практически, и в теоретичен план се „прехвърля” с пълна сила в Ренесанса, „прескачайки”
цялото Средновековие. Б.а.
23
„Писма от България” от Тонино (Антон Митов) – Изкуство, 1885, кн. 1. Любопитно свидетелство за подобно
отношение към изображение, изградено по принципа на обемно-пространственото моделиране намираме у
Артър Данто. Той привежда пример с някакъв живописец йезуит, който нарисувал портрет на държанката на
китайския император по всички правила на светлосенъчното изграждане. Тя обаче отхвърлила портрета, тъй
като сметнала, че е изобразена „наполовина бяла, наполовина черна” и че всъщност ставало дума за някаква
шега (Danto, Arthur. La transfiguration du banal, P., 1989, 186-187). Б.а.
24
Схващането за художествено съвършенство, базирано на прогресивно нарастващото миметично правдоподобие на визуалния образ, е дълбоко вкоренено в европейската традиция за векове благодарение на еволюционния модел, разработен от Плиний Стари ( I в.) и от Вазари (XVI в.), които са в основата на генезиса на
изкуствознанието. Б.а
25
Тарасов, с. 49.
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всяко едно изобразено на него явление, отделяйки го от реалния кръговрат на
живота. По този начин явлението се оказва възнесено в идеалния свят, откъснат от земята и от нейните физически закони. В този свят предметите са
лишени от тежест, фигурите – от обем.26
Златото е едно от най-важните, но не единствено средство за третиране на
светлината. Наред с него съществуват още два основни модуса на нейните
прояви в живописта. Първият е свързан със самата слънчева светилна, която
директно огрява и пронизва разноцветните стъкла на витражите. Стъклото,
макар и не в същата степен като скъпоценните камъни, притежава необикновена, несрещаща се в боите, използвани в стенописите и иконите, степен на
чистота на проява на хроматизма, на звучността и наситеността на цветовете и на тоновете. Подсилени със слънчевата светлина, витражите огряват
интериора на църквата и създават неописуема атмосфера, неподвластна на
дискурсивно описание или анализ. Така цветът, пределно дематериализиран, органично се включва в цялостното „действо” на Литургията. Неслучайно този
тип „действо” по-късно, през XIX и XX в., в епохата на Модерността, се превръща в своеобразен модел, в прообраз на „тоталното произведение на изкуството” (Gesamtkunstwerk).
Другата основна проява на светлината е свързана с мозайката – живописна
техника и материал, използвани особено активно през Ранното средновековие
и по-късно във византийската живопис. Неравната повърхнина на мозаечното
пано, самостойната светоносност на златните кубчета смалта, осветени от
неспирно менящото се трептене на свещите, канделабрите, играта на светлината по повърхнините на изображенията – всичко това създава уникална атмосфера, която е недостижима с други материали и технологии.
Историческото развитие на иконописта, независимо от нейната каноничност,
довежда до промени, чийто характер изисква отделно комплексно и задълбочено
разглеждане. Поначало проблем представлява самият факт на изменение при
наличие на постоянни образни формули, на канон.27 Действително – как една образна сфера, която по условие е насочена към повторяемост на образците, може
да претърпи някакво развитие, еволюция?
Този въпрос, който е централен за нашата тема, не може да бъде разгледан в
тези бележки, тъй като изисква задълбочено изследване на цял куп комплексни
фактори и причини. Можем само бегло да отбележим, че промените, настъпили в
българската иконопис през периода на Възраждането се дължат в голяма степен
и на последиците от загубата на държавната и на църковната независимост на
българите. От друга страна, измененията в личностното самосъзнание и нарастването на елементите на „частното благочестие”, особено на Запад, също
допринасят за скъсяването на дистанцията между визуалния образ и вярващия.
26

Лазарев, В. Н. История византийской живописи. М., 1947, т. 1, с. 30.
В тази връзка: Лотман, Ю. Каноническое искусство как информационный парадокс. – Проблема канона в
древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973, 16-22.
27
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С оглед на нашата тема можем единствено да отбележим, че преходът от възвишения символизъм (златните фонове) към натуроподобния мимезис исторически
се извършва някъде към XVII–XVII в. При това този преход характеризира не само
българската иконопис, но и религиозното изкуство на други православни страни,
а така също и обширния православен ареал на несъществуващата Византийска
империя, познат в науката като Byzance après Byzance (Византия след Византия).
Една от най-показателните особености в сферата на иконописта, характеризиращи прехода от Средновековие към Възраждане, е замяната на златния
„абстрактен” фон с пейзажните „дъна”, нарисувани иконично, по принципите на
визуалната наподобителност, макар и разбира се, не илюзионистично, а достатъчно „условно”, знаково.
Както пише Ервин Панофски, „живописната плоскост губи своята материалност, която  е присъща в изкуството на зрялото Средновековие. Тя престава
да бъде непроницаема и непроходима плоскост, представена от стена, дъска,
къс платно, пергамент, лист хартия, гоблен или витраж (ние бихме могли да
добавим – и златен иконописен фон, б.а.) и става прозорец, през който гледаме
един от фрагментите на видимия свят”28.
В западноевропейската живопис „пейзажни дъна” се появяват още през XV в,
реализирани на фона на синьо небе.29 Дълбочината и принципиалният иновативен
подход на художниците през епохата на Ренесанса и след нея определят фундаментална смяна на ценностните модели. Вече не златният фон, с неговите
изключително натоварени символни и други конотации, а миметичният визуален
образ с живописното пресъздаване на слънчевата светлина, с подчертано внимание към нейната игра по повърхнините на предметите, на фигурите и на различните материални субстанции, както и цялото богатство на видимия земен
свят, започват приоритетно да се ценят в живописта. В действие влиза, така
да се каже, максимата Ars auro prior – изкуството надвишава златото.30 Неслучайно мозайката с нейната светлинна мистична „трепетност” постепенно
бива заменена от фреската (Джото) с новите  възможности при обемно-пространственото и цветовото моделиране както на пейзажните елементи, така и
на телата, предметите и на детайлите – тя дава началото на предметно-достоверното натуроподобно изобразяване в сферата на стенописта.
Интересно е, че на границата между високия византинизъм и в руската иконопис се наблюдава по-развита диференциация на фактурата на металния слой и
неговата съпоставка с петна „сътворено” (т.е. изградено от самия иконописец)
злато. Това се разпространява като прийом именно през XVII в.31 От „чистото”
злато иконописта, а впоследствие картината преминава към „изобразеното”
злато.
28
29
30
31

Панофски, Эрвин. Ренессанс и „ренессансы” в искусстве Запада. М., 1998, 107.
Соколов, М. Н., 47
Bialostocki, J. ”Ars auro prior”. Myśl o sztuce i sztuka XVII i XVIII wieku, Warszawa, 1970, s.13-27.
Соколов, М. Н., 48.
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Както в руската иконопис на границата между периодите, които са приети да
се определят като „древноруски” (до XVII в.) и епохата на Петър Велики, така
и в българската иконопис в условията на загуба на църковна и държавна самостоятелност навлизат влияния, които са подхранени от принципите и нормите, открити в ерата на Италианския ренесанс и кодифицирани в системата на
академизма през периода XVII–XVIII в.
През XIX в. зографите отдават по-голямо внимание на пейзажните и природните елементи, на предметния реквизит, често акцентират на различни детайли
и мотиви от натура. Рисуват сини небеса вместо абстрактни и символични
златни фонове. Небето, в съответствие със закономерностите на въздушната перспектива, прогресивно изсветлява към линията на хоризонта. Тези нови
особености и черти изпълняват две функции – едновременно обогатяват и разнообразяват композицията и елементите  и заедно с това приближават образното въздействие до вкусовете и емоционалните потребности на човека от
епохата на Възраждането. По този начин в иконата настъпват дълбоки промени,
които се оказват решаващи за нейното по-сетнешно историческо битие.
Да вземем например иконата на Христос Вседържител от църквата „Св. Йоан
Предтеча” в с. Каломен (XIX в.). Иконографският тип практически съвпада с този
на анализираната по-горе византийска икона. Но наред с каноничната общност, налице са и някои съществени различия. Общото цветово композиционно изграждане
на иконата е подчертано декоративно. Съпоставките на цветовете на одеждите
между тъмносиньо, зелено и светлочервено се състоят в оформянето на една
система от контрастни и звучни стойности, твърде различна от приглушената и
„дълбоката” тоналност на старата икона. При това подобно решение се отличава
с плоскостност, своеобразна двумерност на фигурата. В това отношение старата
икона, при цялата условност и отстъп от интерпретиране на видимата натура,
съхранява някои иконични белези на тримерното начало. Лицето на Иисус Христос е
нарисувано напълно симетрично, което по принцип доближава изображението до типологията на емблемата или на хералдичния знак, като в същото време в известна
степен го лишава от онази дълбоко почувствана пластическа убедителност, жизненост и пълнокръвност, характерни за старата икона. Освен това тук е налице и
определено противоречие между линейния графизъм на очертанието на лицето и на
отделните негови елементи и бледата еднотонна трактовка на плътта. Най-накрая можем да акцентираме върху обстоятелството, че имаме пространствено
синьо небе, изградено по правилата на въздушната перспектива (макар и схематично), със съответното изсветляване на колорита към линията на хоризонта, една
живописна формула, открита от нидерландската живопис на Ars Nova през XV в. и
разработена в практиката на ренесансовите живописци от XV–XVI в.
Ако трябва да съпоставим двете икони, можем да направим показателния извод,
че докато старата икона се отличава с удивителна пластическа органика (по
отношение на стила и на колорита), тук имаме определени противоречия, свързани с едновременното наличие на по-голяма степен на условност, на особен
тип „иконична” знаковост (в лицето) и на по-близко до видимото изобразяване
на природата и на пространствените характеристики.
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Наред с отбелязаната трансформация, има и ред други черти и признаци, които
говорят за същите тенденции. Тук нямаме възможност да ги проследяваме в
детайли. Нека само да вметнем, че наред с прехода от златния фон към пейзажните „дъна”, заслужава да се изследват също така например начините, по които
се третират човешките фигури, лицата, плътта. В тази връзка би било твърде
показателно при конкретните анализи да се обърне по-голямо внимание на съотношенията топли/студени тонове, както и на играта „тъмно/светло”. Докато
академичната живопис (чиято квинтесенция е етюдът) третира светлосянъчното обемно-пространствено моделиране на основата на оптическите закони,
в средновековната иконопис също е налице на пръв поглед особен тип светлосянка. Нейните параметри и характеристики обаче имат доста по-различно естество. „Карнацията”, третирането на човешките фигури (откритите части,
най-вече ръцете) и особено на лицата, има за цел да изобрази особеностите на
обòжената плът, която е качествено различна от плътта „в света”. Ето защо
например бликът, едно живописно средство, което способства за решаването
на подобни задачи, е различен по принцип от „блясъка” на академичната светлосянка. Аналогично бихме могли да напомним, че портрет и лик, както впрочем
биография и житие, са различни категории.
На прага на Новото време или на Модерността, както днес обикновено се формулира в науките за историята и в частност в изкуствознанието,32 иконописта
възприема по различни причини особености и характеристики на картината, която има различен генезис и различна типология в сравнение с иконата, макар че
пътищата и на двете се преплитат в определени периоди и контекст (например
по отношение на ранната иконопис в доиконоборческата епоха).
В резултат на изключително сложни и комплексни процеси се получава дифузия
на изобразителни принципи и проникване в образния свят на иконата на „реалистични” елементи, съдържащи се в кавалетната живопис. Казаното се отнася и
до визираната замяна на златния фон със синьото небе. Струва ми се, че конкретните пътища, по които това се случва в историята на иконописта, а което
е още по-важно – дълбоките причини това да се случи, все още остават в голяма
степен непроучени и се очертават като важна задача на бъдещата наука.

32

В западната историография често е прието Ренесансът да се определя с термина Early Modern, а целият
отрязък от време (XVII–XIX в.) – с Модерност. За България с определени уговорки можем да говорим за нещо
подобно едва от XIX в.
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