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Напомняне

„Отците казват, че да предизвикаш разкол е по-
страшно от убийството. Разколите лесно се 
започват, но трудно се лекуват. 75 години (от 
1870 до 1945 г.) продължи разколът между Все-
ленската патриаршия и Българската църква – и 
причината беше отново автокефалията. Нека 
се помолим настоящият разкол между Втория и 
Третия Рим да не продължи три четвърти век.“ 

Тези думи са част от встъпителното обръще-
ние на митрополит Калистос (Уеър) към делега-
тите на Международната богословска конфе-
ренция, която се проведе в Румъния в началото 
на тази година. Освен горчива констатация по 
повод кризата с украинската църква, те имат 
едно допълнително значение за нас, българите – 
напомняне. Напомняне, което ни дава възмож-
ност да се попитаме нещо важно – ако са прави 
отците да говорят така за греха на разкола, 
дали сме се разкаяли ние като църква истински 
за причиняването на този грях. 

Нека да видим какви варианти за отговор има-
ме. Ако започнем оттам, че българската църква 
не гледа на участието си в този разкол като на 
грях, а напротив – като на важен прецедент и 
дори аргумент на църковното право, аз мисля, 
че тези варианти не са много.  Отговорът е 
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точно един и е по подразбиране. Даже 
по две подразбирания: не, ние не се каем 
за този грях – е първото; защото няма-
ме грях за този разкол – е второто. А 
нямаме грях, разбира се, защото имаме 
„право“ на автокефалия. Възможно ли е 
да недовижда някой нашия национален 
интерес?! 

Темата изисква обстоен анализ и 
няма възможност да бъде разглеж-
дана тук сега. Но тя провокира най-
малко един интересен страничен 
въп рос – дали ще се намери в дълга-
та история на Църквата общност 
или личност, която да не е убедена, 
че има право в църковните спорове, 
завършили с разкол? И още един, по-
специфичен въпрос – дали в Църквата 
изобщо съществува подобно „право“ 
на автокефалия; и чие задължение ко-
респондира с това право? А защо не 
и трети въпрос – що за „църковна“ 
самостоятелност и независимост 
представлява автокефалията? И не 
е ли оксиморон изразът „църковна са-
мостоятелност“? 

Аз мисля, че тези въпроси са сравни-
телно лесни, без това да ги омалова-
жава. А вместо коментар, ще цити-
рам част от друг материал, включен 
в броя: „Всички са за „справедлив мир“, 
което предполага осъществяването 
на справедливите цели на справедли-
вата война и никой не е за безусловен 
мир, защото той е по-лош от спра-
ведливата война. Това, което е позво-
лено за едни, е забранено за други, а 
това, което осъждаме в другите, оп-
равдаваме и възхваляваме в себе си. 
Всеки защитава само своето и осъж-
да другия и в това има пълно „съгла-
сие“ и „координация“, а колективният 
език защитава и се използва в името 
на „общите цели и интереси“. Целите 
и интересите, правата и свободите 
на другите са винаги неприятелски. И 

така до безкрайност…“ (отец проф. 
Радован Бигович). 

Освен напомняне, думите на мит-
рополит Калистос съдържат и едно 
предупреждение за бъдещето – пре-
дупреждение, че разколът „трудно се 
лекува“. Отнесени към нас и към днеш-
ния ден, те може би ни помагат да си 
обясним донякъде защо в България 
църковната общност толкова лесно 
се разболява и вдига температура. 
Защо е толкова рехава и в същото 
време така лесно се мобилизира поли-
тически и се разделя на враждуващи 
до непримиримост и нетърпимост 
лагери. Дали сме се излекували добре 
от разкола, или неговият вирус е му-
тирал и хронифицирал в латентна ин-
фекция на църковното ни общество? 
Защото не е здраво едно „църковно“ 
общество, ако тънката кора на бла-
гочестивата му реторика се разкъс-
ва при най-лекия външен натиск и от 
там избликва всичката злоба на деня, 
с отровна реч на омразата, неприем-
лива дори за електората на трето-
разредна политическа партия. 

Тези въпроси са на дневен ред, незави-
симо как ще се разреши тежката си-
туация с украинската автокефалия. 
И е добре да се задържим малко върху 
тях, защото докато за автокефалия-
та в Украйна са отговорни предсто-
ятелите на поместните църкви, за 
съдбата на църквата в България сме 
отговорни единствено ние.  

В този брой на списанието ви пред-
лагаме коментари на уважавани съв-
ременни духовници върху темата за 
единството, съборността, властта, 
главенството, различията, национа-
лизма и политическите противопос-
тавяния в църквата днес, както и бо-
гословски поглед върху историята на 
православието в Русия и Украйна.
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Светът отново, и все повече, се 

намира в затворен кръг и „вечно 

връщане към едно и също” и все по-

вече прилича на дом без прозорци, в 

който не прониква външна светлина. 

Непрекъснато се водят икономиче-

ски, военни, политически, информа-

ционни, геостратегически, техноло-

гични, пропагандни и психологически 

войни. Светът се е устремил към 

една обща демократична и пазарна 

авантюра, „програмирана” от комер-

сиалния интерес и от задоволяване 

на необузданите естествени нужди. 

Този век прилича на всички предишни. 

Усъвършенствана е само техниката 

на злодеянията и почти са унищоже-

ни истинските методи на „техника-

та” срещу злото.

Почти е станало правило да 

се противопоставят омраза 

срещу омразата, себичност 

срещу себичността, насилие 

срещу насилието, пропаганда 

срещу пропагандата, „контра-

офанзива” срещу „офанзивата”, 

„провокация” срещу „провока-

цията”, агресия срещу агреси-

ята, самоотбрана срещу само-

отбраната. 

Християнство  

без Христос 
Радован Бигович

Протойерей д-р Радован Бигович 

(1959 – 2012) е сръбски богослов,  

професор на Белградския богослов-

ски факултет и свещеник, който  

остави дълбока следа в историята 

на съвременното православие. Не-

говото богословско творчество и 

пастирското му служене носят бо-

гословска харизма и визия за това, 

как Църквата трябва да същест-

вува в днешното общество. „Отец 

Радован ще остане в богословската 

памет като мъдър и просветен цър-

ковен учител на нашето време, като 

истински иконом на богословието и 

на църковната практика, надарен с 

харизмата на Светия Дух да промисля 

назначението и мисията на Църквата 

в нашата екзистенциална, социална 

и културна ситуация.  Неговите тек-

стове са образец за живо, актуално и 

отговорно богословстване пред лице-

то на съвременния човек и общество-

то.“  Доц. д-р Свилен Тутеков

Злодейците стават жертви, а жерт-

вите – злодейци и вече не се знае кой 

e по-жесток: убийците или техните 

убийци, палачите или техните палачи, 
(раз)рушителите или техните (раз)
рушители, подпалвачите или техни-
те подпалвачи, насилниците или тех-
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ните насилници. Миротворците и па-
цифистите воюват срещу военните, 
a военните срещу миротворците.

Всичко това следва една логика, съз-
нание и манталитет: всеки мисли за 
себе си, че е невинен и че другият е 
виновен, всеки само се защитава и 
вярва, че води „справедлива война” 
със „справедливи цели”. Всички са за 
„справедлив мир”, което предполага 
осъществяването на справедливите 
цели на справедливата война и никой 
не е за безусловен мир, защото той е 
по-лош от справедливата война. Това, 
което е позволено за едни, е забране-
но за други, а това, което осъждаме в 
другите, оправдаваме и възхваляваме 
в себе си. Всеки защитава само свое-
то и осъж да другия и в това има пълно 
„съгласие” и „координация”, а колектив-
ният език защитава и се използва в 
името на „общите цели и интереси”. 
Целите и интересите, правата и сво-
бодите на другите са винаги неприя-
телски. И така до безкрайност. 

„Справедливите войни” стават 
най-дълги и най-кръвопролитни 
и ако нямаше справедливи войни, 
то въобще нямаше да има войни.

Със Своето Разпятие и Възкресе-
ние разпнатият и възкръснал Хрис-
тос – единствената невинна жерт-
ва на този свят – е разкъсал този 
затворен кръг и „вечното връщане 
към едно и също”. И това е толкова 

радикално, че по-радикално не може и 
да бъде. Той е обърнал любовта към 
омразата и доброто към злото: наре-
къл е Своя предател Юда Свой прия-
тел, a no време на най-големите Си 
мъки на кръста Се е молил за Своите 
убийци: „Отче! прости им, понеже не 
знаят, що правят!”; на онзи, който е 
искал да го защити с нож е казал да 
върне ножа в ножницата, защото в 
противен случай ще умре от него. За 
Христос няма неприятели, има само 
приятели и затова Той е единствено-
то „ново под слънцето”, а Неговото 
страдание е спасително за всички. В 
Heгo хората са видели истинския Бог, 
но и истинския човек, миротворец и 
Спасител.

Какво е християнската вяра? Тя без-
условно е доверяване на Богочовека 
Христос. Възкръсналият Христос е 
всичко или нищо! Христовата Църк-
ва е „ново общество”, общност на 
свободни личности, която е сигурна 
крепост на Христос, а Той е тяхно 
мерило и критерий за истината. 
Целта, интересът и „програмата” 
на Църквата е съединението и съра-
ботничеството със Света Троица 
и с всеки друг човек – съединение, 
което става по ненасилствен път. 
Другият човек е брат, икона Божия, 
абсолютна и неповторима личност, 
която не може да се жертва дори за 
„най-светите цели”; другият никога 
не е враг.
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Християните са икони, чрез кои-
то Христос, Неговото слово и 
мисъл трябва да се проявят в 
света. 

Те са свидетели (мъченици) и като 
такива са „постоянно движение на 
съпротива” срещу омразата и на-
силието в света, и то по начина на 
Христос. Само като такива христия-
ните са могли да преобърнат хода на 
историята и да станат „светлина на 
света”, но те са знаели, че могат да 
победят злото в себе си и около себе 
си единствено с Христос.

Както често се казва, трагедията на 
днешния свят е в това, че той е де-
християнизиран, но най-вече в това, 
че Христос е развъплътен, че све-
тът, а и самите християни са Го из-
гонили от тази земя, и че се създава 
християнство без Христос. Така са-
мите християни стават заточеници 
на своите собствени християнски 
вярвания и убеждения, ангажирани с 
осъществяването на собствените 
им цели и изграждането на света 
върху свои християнски основи, уче-
ние, морал и т.н.

В такъв случай те не се различа-
ват съществено от другите хора, 
защото техните становища не се 
различават съществено от общо-
приетите положения в полето на об-
ществения морал. Днес, за разлика 
от когато и да било, в света е пълно 

с „християнски” мистици, философи, 
видове духовност, проповедници, 
професори, общества, братства, 
партии, движения, мениджъри, поли-
тици, учени, психиатри, вестници, 
списания, изследвания, литература, 
поезия, изкуство, символи, радио и 
телевизионни емисии с християн-
ско съдържание. Но всичко това не е 
достатъчно. Няма живи свидетели и 
техните дела; няма живи образи, кои-
то да проявят Христос и всичко да 
се измерва с тях.

Как християните могат да станат 
Христови свидетели, последовате-
ли и ученици? Как може да се махне 
праха от християнските образи и 
икони и Църквата да се обнови като 
жива богочовешка общност? Как 
„информация та” за Христос може да 
се замени с любов и вяра в Heгo?

Как християните могат да „из-
лязат от себе си”, от своите 
институции, от своите убежде-
ния, от своите становища, от 
своя морал и да приемат риска 
на личностното отношение, да 
заживеят с другите, да заоби-
чат другия? 

Това са проблемите и същностните 
въпроси, които се поставят пред тях. 
Само „новите хора”, живите Христо-
ви образи могат да върнат надежда-
та, да разкъсат почти непоносимия 
затворен кръг и да създадат нов 
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възглед и перспектива. Христовата 
Църква е истинската „алтернатива” 
на света и истинският единствен 
„нов световен ред”.

Първата крачка е да повярваш в Хрис-
тос, да приемеш логиката на десния 
разбойник – на този, който с признал 
собствената си вина и отговорност, 
да намериш вината и отговорността 
в себе си, а не в другия. Трябва да раз-
береш, че наказанието е заслужено, 
въпреки че може да е несъразмерно 
на вината. Да се покаеш означава да 
се отречеш от себе си, да покажеш 
желание и способност за промяна, да 
усвоиш Христовия начин и логика на 
живот и да имаш увереност, че само 
Той ни спасява от злото и смъртта, 
че ние не трябва да съдим Европа и 
света, а да правим така, че Христос 
чрез нас да спаси Европа и света.

Рационализацията на злодеянието е 
по-лоша от самото злодеяние, апо-
логията на греха – от самия грях, са-
мооправданието на насилието – от 
самото насилие, а справедливата 
война – от войната на вярата. 

Най-голямата вина и най-лоша-
та съдба за отделния човек или 
народ е увереността му, че няма 
вина. Това е знак, че духовните 
сили са изчерпани, 

че е умъртвено всяко желание за про-
мяна и преобразяване, знак за пълно-
то предаване и подчиняване на при-
родната стихия на „вечното връщане 
към едно и също”.

Вярата в Христос, покаянието и лич-
ното самоограничаване, изхвърляне-
то на военния арсенал и отровата от 
себе си и очистването на гредите и 
плевелите, се достига от Велики пе-
тък до Възкресение. He всяко страда-
ние е спасително, защото омразата 
не може да се спре с омраза, нито пък 
насилието с насилие. Злото и омраза-
та се побеждават и изкореняват от 
Христос и Божията любов и то чрез 
Неговите живи хора и последовате-
ли. Той не може да ни спаси без нас; 
необходимо е нашето обръщане, от-
критост, увереност към Него – едно 
наше „Аз искам Христос”.

Превод от сръбски:  
Свилен Тутеков
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Яш, Румъния, 9-12 януари 2019 г.

Съборност 
и главенство  
в Православната 
църква
Обръщение на 
Диоклийския митрополит Калистос (Уеър)   
към участниците в конференцията на 
Международната православна богословска 
асоциация
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Н ека започна със спомена за 
един свой сън от преди много 
години. Бях се върнал в Уест-

минстър, пансиона в Лондон, който 
бях посещавал като млад. Един при-
ятел ме заведе в стаите, които по-
знавах наяве. След това в съня си той 
ме отведе в други стаи, които нико-
га преди не бях виждал – просторни, 
елегантни, пълни със светлина. На-
края се озовахме в малък тъмен ол-
тар, чиито стени бяха покрити със 
златни мозайки, блещукащи в свет-
лината на свещите. „Колко стран-
но – казах на спътника в съня ми – 
толкова години съм живял в този дом 
и никога досега не съм знаел за тези 
стаи“. Приятелят ми отговори: „Да, 
винаги е така“. Събудих се и осъзнах, 
че всичко е било сън. 

Наистина, винаги е така. В света 
около нас и в дълбините на собст-
вената ни личност винаги има стаи, 
които все още не сме открили. Това 
е още по-валидно за многото стаи в 
нашия духовен дом, които всички ние 
обитаваме – дома на Църквата. 

Платон отбелязва, че началото на 
истината е усещането за чудо. Съ-
брали сме се на тази конференция за 
единството и съборността именно 
за да обновим и разширим усещането 
си за чудо пред тайната на Църква-
та; да открием стаи, за които не сме 
подозирали, че съществуват. 

Евхаристията е вечно продължава-
що чудо, казвал св. Йоан Кронщадски. 
Това можем да отнесем и към сама-
та Църква. Нека днес да продължим 
да съзерцаваме това продължаващо 
чудо с нови очи. 

Като начало, можем да поставим въп-
роса за съборността и главенството 
в един по-широк контекст. Нека раз-
гледаме някои основни положения. 

Какво представлява Църквата? 
Коя е нейната отличителна и 
уникална роля – това, което 
Църквата прави и което нищо и 
никой друг не може? 

Каква е нейната задача – задача, коя-
то не може да бъде постигната от 
никоя младежка група, музикално об-
щество, старчески дом или етниче-
ски клуб? Каква е ролята на свещени-
ка, която не може да бъде вменена на 
социалния работник, психотерапевта 
или брачния консултант? Кое е това, 
което държи Църквата заедно и я пра-
ви едно цяло? Когато мислим за Църк-
вата, какъв зрителен образ или икона 
трябва да имаме пред очите на ума? 

На такива въпроси можем да отгово-
рим така: Църквата е тук, за да про-
повядва спасение във Възкръсналия от 
мъртвите Христос. Такъв отговор е 
верен, но непълен. Защото Църквата 
съществува не само за да проповядва 
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Диоклийският митрополит Калистос (Тимоти Уеър) е 

едно от най-известните и авторитетни имена в Пра-

вославието на Запад днес, особено в англо езичния свят, 

където неговият принос за разкриването на богатство-

то на православната традиция е огромен. Роден в Анг лия 

през 1934 г., още като младеж той се среща с правосла-

вието и открива в него дълбочината и неподправената 

духовност, за които жадува. Става православен, пътува 

из Гърция, пребивава продължително време и натрупва ду-

ховен опит в манастира „Св. Йоан Богослов” на о. Патмос, 

а също на Света гора и в Йерусалим. Избира монашеския 

път и е постриган за монах на о. Патмос. След като се 

връща в Англия, той преподава в продължение на 35 годи-

ни православно богословие в Оксфорд, като ръководи също 

и Института за православни изследвания в Кеймбри-

дж. Митрополит Калистос съчетава по блестящ начин 

църковното служение на висш йерарх на Православната 

църква (към Вселенската патриаршия) с академичната и 

преподавателската работа в едни от най-престижните 

висши школи в света, където е търсен лектор и до днес. 
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спасение чрез слово, но и за да ни даде 
достъп до това спасение на дело. В 
такъв случай, какво е основното дело 
на църковната общност? 

За да отговорим на този въпрос, нека 
си спомним какво се е случило в пър-
вия ден след слизането на Светия Дух 
в деня Петдесетница, когато 3000 
новообърнати били кръстени. Те се 
посветили, разказва св. Лука, на апос-
толското учение и апостолското 
братство, на преломяването на хляба 
и молитвата. Тоест, 

тук е отличителната и уникална 
функция на Църквата – да преломя-
ва хляба и да предлага светотайн-
ствената жертва без проливане 
на кръв, да празнува Господнята 
вечеря докато Той дойде отново. 
С това си действие Църквата се 
отличава от всяка друга социална 
структура. 

Разбира се, Църквата прави много 
други неща, освен да служи Божест-
вената Литургия, но именно Евха-
ристията я оформя като живото-
давен извор, от който произтича 
всичко останало. Евхаристията дър-
жи Църквата заедно и я прави Една. 
Църковното единство не е налагано 
отгоре като юрисдикционна власт, а 
се създава отвът ре чрез причастие в 
Светите Тяло и Кръв на Възкръсналия 
Господ. 

Това следва да бъде нашата икона на 
Църквата – трапеза, а на трапезата   
поднос с хляб и чаша с вино. Около 
трапезата – епископът и свещеници-
те, дяконите и дяконисите, иподяко-
ните, четците, Божия народ – всички 
заедно, празнуващи евхаристийното 
тайнство.

Самата дума за Църква – „еклесия“ – 
има евхаристийна препратка; тя оз-
начава „събрание“, но не просто какво 
да е събрание, а именно богослужеб-
но събрание – Божи народ, повикан и 
съб ран, за да принесе Божествена 
Литургия. Не е случайно, че изразът 
„Тяло Христово“ има двойно значе-
ние, означаващо едновременно и общ-
ността, и тайнството. Също така 
не е случайно, че думите communio 
sanctorum означават и общността на 
светиите и причастие с осветените 
дарове. В същината си Църквата е 
евхаристиен организъм и когато тя 
служи Божествената Литургия, то-
гава и само тогава тя става това, 
което е по същността си. Както е 
настоявал кардинал Хенри де Любак, 
Църквата прави Евхаристията и 
Евхаристията прави Църквата. 

Обратно към въпроса ни за ролята 
на църквата, на който са отговаряли 
богословите на XX век като прото-
презвитер Николай Афанасиев и мит-
рополит Йоан Зизиулас. По думите на 
Аристотел Папаниколау, „когато ни 
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помолят да посочим къде е Бог, бихме 
посочили към личността на Иисус 
Христос. Когато ни помолят да по-
сочим къде е Църквата, трудно е да 
си представим някой да посочи нещо 
друго, освен Евхаристията“. Без ко-
лебание разглеждам евхаристийната 
еклисиология, въпреки всички кри-
тики към нея, като най-творческия 
елемент на най-новата православна 
мисъл. И именно от тази гледна точ-
ка трябва да разглеждаме темите 
за синодалността (съборността) 
и главенството. Тези двете следва 
да бъдат обяснявани не просто чрез 
институционални и юридически по-
нятия – като прояви на управление 
и власт, но основно в контекста на 
тайнството и свещенодействието. 

Разглеждайки съборността, вед-
нага забелязваме необходимост-
та църковният събор да бъде раз-
глеждан като евхаристийно съби-
тие. 

Повечето събори са имали за основна 
задача да възстановят евхаристий-
ното общение, когато то е било нару-
шено – като са решавали въпроса кой 
може и кой не може да бъде допуснат 
да получи тайнството. Повечето, ако 
не и всички събори, са завършвали със 
съслужение с участието на всички 
свои членове.
Каква е целта на всеки събор? Чрез 
прилагането на колективно различа-

ване да се придобие общ ум. Но този 
общ ум не е простият сбор от убеж-
денията на отделните участници. 
Когато сме събрани на събор, ние 
грешниците, ставаме нещо повече 
от това, което сме като изолирани 
индивиди – и това „нещо повече“ е 
именно присъствието на Самия Хрис-
тос, действащ сред нас чрез благо-
датта на Светия Дух. Както нашият 
Господ ни е обещал, „където двама 
или трима са събрани в Мое име, Аз 
съм посред тях“. Именно това Господ-
не обещание валидира всеки истин-
ски събор. Не е ли забележително, че 
Утешителят слязъл над първите уче-
ници в Йерусалим не докато всеки се 
молел отделно, а когато всички били 
събрани заедно на едно място? 

Христос казва: „двама или трима“. 
Наистина, Той идва при нас и когато 
сме сами; когато в бодърстваща ти-
шина изследваме вътрешната стаи-
чка на сърцето си и откриваме там 
Неговото присъствие. 

Самотата, която не е самотност, 
е наистина неотменна част от 
нашия живот в Христа. Но въп реки 
дълбоката ценност, която прите-
жава самотата, съпричастност-
та, заедността и всичко, което 
стои зад руската дума „събор-
ност“, са още по-ценни. Църквата 
не е съвкупност от самодоста-
тъчни монади, а Тяло с много край-
ници, органично взаимозависими. 
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Ето защо в Църквата казваме един 
на друг: „Нуждая се от теб, за да 
бъда себе си“. Ето защо на всяко 
ниво на църковния живот – и на все-
ки събор – членовете на Църквата 
казват не „аз“, а „ние“, не „мен“, а 
„нас“. „Угодно беше на Светия Дух и 
нам“, казват учениците на апостол-
ския събор в Йерусалим в Деяния 15. 
„Нам“ е решителната съборна дума. 
Удивителен е фактът, че в молит-
вата, завещана ни от Христос, ду-
мите „нам“ и „ни“ се появяват пет 
пъти, думата „наш“ – три пъти, ду-
мата „ние“ – веднъж. Никъде в Гос-
поднята молитва християнинът не 
казва „на мен“, „моят“, „аз“.

Така и в Евхаристията – действието, 
което създава Църквата, в епиклеза-
та или призоваването на Светия Дух, 
се казва: „Ние ти възнасяме това без-
кръвно духовно поклонение“, „ние мо-
лим“, „ние викаме към Тебе“, „да изпра-
тиш своя Дух Свети над нас“. Когато 
казваме Иисусовата молитва, която 
е мой спътник вече 60 години, пред-
почитам да казвам не „Господи Иису-
се Христе, Сине Божи, помилуй мене 
грешния“, а „помилуй нас“. Разбира се, 
по-разпространената форма „поми-
луй мене“ е съвсем легитимна, но ко-
гато казваме „нас“, подчертаваме, че 
спасението, макар да остава лично, 
никога не е изолирано.

Нека не забравяме буквалното значе-
ние на гръцкото съществително „си-
нодос“. То се състои от „син“ (заедно) 
и „одос“ (път или пътуване). Синодът 
е група от хора, основно епископи, но 
включваща и свещеници и дори ми-
ряни, които участват в съвместно 
поклонническо пътуване, заедно са 
на една и съща пътека. Тази идея за 
споделено пътуване включва усещане 
за движение и приключение; тя ни на-
помня, че синодите не са статични, 
а динамични; не самоповтарящи се, а 
откровяващи. „Ето, всичко ново пра-
вя“, казва Възкръсналият Христос. На 
всеки истински църковен събор ние 
преживяваме новостта на непроме-
нената вяра.

Разсъждавайки за синодалността, 
нека си я преставим в по-широки 
понятия. Макар че предимно се 
отнася за решенията на реалните 
събори, вселенски или поместни, 
това понятие трябва да се раз-
глежда и като качество, което 
пронизва цялата Църква на всички 
нива – епархия, енория и дори лич-
ния ни живот. 

Отец Георги Флоровски говори за не-
обходимостта да придобием свето-
отечески ум. Можем по подобен начин 
да говорим за необходимостта от 
синоден ум. Синодалността включва 
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това, което можем да наречем „духов-
ност на общността“ – откритост 
към другия, готовност да слушаш. 
Синодалността означава не монолог, 
а диалог; не самодостатъчност, а об-
мяна; не солипсизъм, а причастност. 

Като православни сме свикнали да 
виждаме себе си като съборна църк-
ва, като Църквата на седемте свя-
ти събора, но трябва да признаем 
със смирение и реализъм, че докато 
прокламираме синодалността на 
теория, твърде често сме я прене-
брегвали в реалния живот. Вярно е, че 
от епохата на вселенските събори е 
имало много събори – Съборът в Све-
та София през 879 до 880 г., Паламит-
ските събори през XIV век в Констан-
тинопол (1341, 1347, 1351  г.), Съборът 
през XVII век тук в Яш (1642 г.), в Йе-

русалим (1672 г.), който провъзглася-
ва истинното православно учение за 
Църквата на тайнствата, съборът в 
Константинопол през 1872 г., който 
осъжда етнофилетизма (за съжале-
ние, неговите решения не се спаз-
ват в православната диаспора) и по-
скорошният Московски събор (1917-
1918 г.), на който присъстват епис-
копи, миряни и свещеници, трагично 
прекъснат от болшевишката рево-
люция. Този събор в много отношения 
е радикален и иновативен, подобно на 
римокатолическия Втори Ватикански 
събор, ако не и повече.

Без да подценяваме тези и други 
събори, не трябва ли да признаем, 
че твърде често за Православие-
то се оказва изключително труд-
но да се държи съборно? 
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Колко години подготовка и отлагане 

минаха, преди Светият и Велик Събор 

да се състои в Крит през 2016 г.? 

В Римокатолическата църква на 25 

януари 1959 г. папа Йоан XXIII, за уди-

вление на всички,  обявява свикване-

то на вселенски събор. След по-малко 

от 4 години, на 11 октомври 1962 г. 

съборът се състоява. Опасявам се, че 

това не е начинът, по който нещата 

се случват в Православната църква. 

Още през 1902 г. Вселенският патри-

арх Йоаким III изпраща съборно пос-

лание до всички православни църкви, 

призоваващо за по-тесни контакти 

и сътрудничество. Това писмо е по-

срещнато с одобрение. През 1903 г. 

Руската църква му отговаря, подчер-

тавайки важността на нарочни съ-

бирания на православни епископи от 

всички патриаршии и автокефални 

църкви, където лице в лице да се об-

съждат въпроси от обща значимост. 

Тук виждаме първите кълнове, които 

по-късно ни отвеждат до Събора в 

Крит през 2016 г., но времето от къл-

новете до плодовете е твърде дълго.

През 1923 г. Вселенският патриарх 

Мелетий IV Метаксакис свиква пред-

вижданата като всеправославна асам-

блея в Константинопол, но доста 

православни църкви не участват, а 

някои от решенията на тази конфе-

ренция се оказват дълбоко разделя-

щи, в частност приемането на новия 

календар. След това, през 1930 г. в 
манастира „Ватопед“ на Света гора 
се среща междуправославна комисия 
(сред делегатите няма жени) със за-
дача да подготвят всеправославен 
събор. През 1965 г. Вселенският па-
триарх Атинагор възкресява идеята 
за Свят и Велик събор на първата 
всеправославна конференция на о. Ро-
дос. На нея е съставен дълъг списък 
от възможни теми. Следват всепра-
вославни конференции в Родос и Шам-
бези. Но трябва да мине повече от 
половин век преди Съборът най-после 
да се състои в Крит. Това непрекъс-
нато отлагане на Събора ми напомня 
пътуванията със самолет през 40-те 
и 50-те години на миналия век. Чакаш 
на пистата, двигателите бучат, пер-
ките се въртят, но изглежда, че са-
молетът никога няма да излети. 

Най-важното, което може да 
се каже за Събора в Крит през 
2016 г., е че след толкова време 
той все пак се случи. 
За съжаление, неговите решения 
се оказаха в известен смисъл 
разочароващи. Поне за мен, кой-
то бях там. 

Съборът беше далеч от това да бъде 
всеправославен. От 14 църкви, съста-
вляващи всеправославната общност, 
присъстваха едва 10. Антиохийската, 
Грузинската, Българската и Руската 
църква поради различни причини избра-
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ха да не дойдат. Православната църква 
в Америка не беше поканена. Отсъст-
вието на Руската църква беше особе-
но разрушително – и изненадващо, за-
щото до последния момент Московска-
та патриаршия участваше активно и 
конструктивно в подготовката. 

Преди Критския събор някои право-
славни разсъждаваха дали това няма 
да бъде Осми вселенски събор. Обръ-
щайки се назад, днес никой не споделя 
това мнение. И наистина, Критският 
събор възприе доста по-различен под-
ход от този на Седемте вселенски съ-
бора. На Вселенските събори (по прин-
цип, може би не винаги на практика) са 
поканени всички епископи на христи-
янския свят, защото от богословска 
гледна точка всички те са ръкополо-
жени по един и същ начин и следова-
телно всички имат едни и същи благо-
датни дарове. На Вселенските събори 
всеки епископ гласува индивидуално и 
решенията се взимат от мнозинство-
то. Несъгласното малцинство на Все-
ленските събори обикновено е било 
много малко. На Никейския събор това 
малцинство е било не повече от двама 
епископи, но все пак такова несъглас-
но малцинство е съществувало. 

Подходът на Крит беше разли-
чен. Водещото му вдъхновение 
не беше толкова светотайн-
ствено и харизматично, колкото 
административно и бюрокра-
тично. 

Не всички епископи бяха поканени на 
Събора, а само 24 от всяка патриа-
ришия или автокефална църква. Защо 
24? Не знам. Ако всички 14 Православ-
ни църкви бяха изпратили по 24 деле-
гати, в Крит щеше да има 336 епис-
копи. В действителност броят им не 
беше повече от 150. Разбира се, някои 
православни църкви нямат толкова 
епископи – например църквите в Ки-
пър, Албания, Полша и тази в Чешки-
те земи и Словакия. 

Друга разлика между Крит и Все-
ленските събори – в Крит беше ре-
шено (предварително), че решения-
та се взимат не от мнозинството 
чрез гласуване (както на вселен-
ските събори), а чрез консенсус. 
Така един-единствен несъгласен 
епископ би могъл да блокира всички 
общи решения.

Според решение на Всеправославна-
та конференция от 1976 г., 40 годи-
ни по-рано, бяха избрани 6 точки за 
обсъждане на Крит. По всички тези 
точки до Събора бяха изпратени 
предварителни документи. Точките 
бяха: 1) Мисията на Православната 
църква в съвременния свят, приносът 
на Православната църква за уста-
новяването на мир, справедливост и 
свобода, на братство и любов между 
народите и за отстраняване на сек-
суалните и другите форми на дискри-
минация (край на цитата; не е лесно 
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да се произнесе всичко това!); 2) Пра-
вославната диаспора; 3) Автономия-
та и начинът за провъзгласяването й; 
3) тайнството Брак и опасностите 
пред него; 4) Важността на поста и 
неговото спазване днес; 6) Връзките 
на Православната църква с остана-
лия християнски свят. 

Няколко коментара изникват вед-
нага по този повод. Първо, тези 
шест точки бяха със сигурност 
прекалено много, за да бъдат раз-
гледани в дълбочина на една сре-
ща, която продължи само малко 
повече от седмица. 

В Римокатолическата църква Трент-
ският събор през XVI век трае 16 
години. Вторият Ватикански събор 
трае 4 години, като общата продъл-
жителност на сесиите достига 9 ме-
сеца.

Заради краткото време и многото 
теми, Критският събор нямаше въз-
можност да се фокусира. При Седем-
те вселенски събора всеки е бил свик-

ван, за да се занимае основно с един 
доктринален проблем, предизвикващ 
остри противоречия в целия христи-
янски свят. На Критския събор няма-
ше такъв отделен доктринален про-
блем. Например, след неделна Литур-
гия в Оксфорд, където живея, не се 
озовавам сред разлютени енориаши, 
които да се провикват: „Владико, не 
сме мигнали снощи и сме много при-
теснени във връзка с това как трябва 
да се провъзгласява автономията!“.

Видно е, че не всички шест точки 
бяха равнопоставени по значение. 
Първата, за мисията на Църквата, е 
изключително обща. Като резултат, 
текстът, който беше приет от Съ-
бора по този въпрос, не казва почти 
нищо вълнуващо или неочаквано. Що 
се отнася до третата точка, пробле-
мът пред съвременното православие 
не е толкова провъзгласяването на 
автономията, а това на автокефали-
ята – но този въпрос не беше вклю-
чен в дневния ред и съответно не 
беше обсъждан. Не си спомням в Крит 
да беше казано каквото и да било за 
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статута на Православната църква 
в Америка, призната за автокефална 
от Московската патриаршия, но не 
и от Вселенската – проблем от поч-
ти 50 години. И този въпрос не беше 
включен в дневния ред и не беше об-
съждан. Също така нищо не беше 
казано за ситуация та в Украйна и за 
възможността да бъде създадена ав-
токефална украинска църква. 

И наистина, питам се, имаме ли 
нужда от Свят и Велик събор, за да 
приемаме решения за постенето? 

Със сигурност тази тема е най-добре 
да бъде обсъждана на поместно ниво 
и дори на лично ниво като пастирски 
въпрос с енорийския свещеник или ду-
ховния отец.

Но две от шестте точки със сигур-
ност са много важни – каноничната 
ситуация в т.нар. диаспора и отно-
шенията на Православната църква 
с неправославния свят. Но точно по 
тези две теми предварителните 
документи не успяха да предложат 
решение на реалните проблеми. По 
отношение на диаспората например, 
предварителните документите от-
белязаха провала на западния свят да 
съблюдава каноничното правило за 
един епископ на една територия. Но 
ние оплакваме тази ситуация през по-
следните сто години и не ни е нужен 

Свят и Велик събор, който да ни каже 
за нея. Правилно беше решено да се 
създаде епископски съвет във всеки 
район на диаспората, но такова ре-
шение беше взето още на Всеправо-
славната конференция през 2009 г. – 
тоест, предварителните документи 
и последвалото решение на Крит не 
казаха нищо ново.

Като цяло трябва да се отбележи, че 
шестте предварителни документа, 
които бяха обсъждани в Крит, бяха 
някак консервативни по дух и допъл-
ненията, приети от Събора, които 
не бяха изчерпателни, послужиха 
основно да препотвърдят консерва-
тивния характер на документите. 
Макар че дневният ред в Крит беше 
пренатоварен, в днешната Право-
славна църква има много големи 
проблеми, за които Съборът не каза 
нищо – както вече казах, не беше 
обсъждана автокефалията, не беше 
повдигнат въпросът за календара 
(може би това беше мъдро – съборът 
можеше да направи твърде малко по 
този въпрос, тъй като църквите, 
които следват стария календар – 
като Руската – не биха се съгласи-
ли да въведат новия и всеки такъв 
опит би довел вероятно до разкол). 
Нищо не беше казано за начина на 
приемане на обърнати в Православи-
ето. В днешната православна прак-
тика има любопитна раздвоеност 
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по този въпрос. От XIII век насам 
Руската църква приема бивши като-
лици в лоното си само чрез изповед 
на вярата и опрощение – без миропо-
мазание или още по-малко повторно 
кръщение. От друга страна, Руска-
та задгранична православна църква, 
която от 2007 г. е в пълно общение 
с Московската патриаршия, често 
кръщава повторно новоприетите, 
включително римокатолиците. По-
добна практика съществува и на 
други места, например на Света 
гора. Тук имаме очевидно не просто 
проблем, свързан с административ-
ни практики, а доктринален въпрос 
– неправославните църкви притежа-
ват ли действителни тайнства? В 
православния свят – и в някои гръко-
езични, и в някои славяноезични църк-
ви – има такива, които твърдят, че 
извън видимите граници на Право-
славната църква няма благодат и 
действителни тайнства. Позова-
ват се на решение на източните 
патриарси от Антиохия през 1755 г. 
Но това не е общоприето мнение в 
Православието. Например о. Георги 
Флоровски, в известната си статия 
„Границите на Църквата“, публикува-
на през 1933 г., счита, че харизма-
тичните и каноничните граници на 
Църквата не съвпадат точно. Лично 
за мен е необяснимо как би следвало 
да разглеждаме папата не просто 
като обикновен мирянин, а като не-
кръстен езичник. Разбира се, важно е 

да уточним какво имаме предвид под 
„действително“ (тайнство). 

Надявах се, че Критският събор 
ще отмени официално решение-
то от 1755 г. и ще постанови, че 
всички обърнали се в Правосла-
вието, които преди това са били 
кръстени с водно кръщение в Име-
то на Светата Троица, следва да 
бъдат приемани не чрез повторно 
кръщение, нито само с изповядва-
не на Символа, а чрез миропома-
зание – и така да бъде осигурена 
единна практика в рамките на ця-
лото Православие. За съжаление, 
по този въпрос критските деле-
гати останаха, по думите от Ака-
тиста, „неми като риби“. Темата 
не беше обсъждана.

Други теми от Крит, силно проти-
воречиви в неправославния Запад и 
игнорирани в Крит, бяха служението 
на жените в Църквата и т.нар. едно-
полови бракове. 

И така, как да оценим Критския съ-
бор? След толкова дълги подготовки, 
какво реално постигнахме? Може би 
съборът е най-добре да бъде оценяван 
не като изолирано събитие, а като 
начало на процес; като първо от по-
редица такива събития. В Крит Ру-
мънският патриарх Даниил предложи 
Свят и Велик събор да се провежда на 
всеки седем години и дори предложи 
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от името на Румънската църква да 
домакинства следващия събор. Това е 
ключов момент, защото тези събори 
са скъпи, а нямаме християнски им-
ператор, който да покрие разходите. 
Изненадващо Критският събор при-
ключи без решение за място и време 
за следващ събор. Доколкото знам, не 
беше създадена и комисия за продъл-
жаване на съборите. 

Още отсега трябва да започнем 
да работим за следващ събор, кой-
то се надяваме да бъде наистина 
всеправославен. Подготовката на 
Критския събор продължи, как-
то видяхме, 114 години. Трябва ли 
да чакаме още толкова, за да има 
продължение? 

За щастие, в Крит нямаше или почти 
нямаше политическо вмешателство. 
За в бъдеще нека издигнем плакат 
„Политиците вън“. Във времената на 
Византия императорът е играл ва-
жна роля във Вселенските събори, но 
нито Путин е император Констан-
тин, нито Порошенко – император 
Юстиниан. 

Най-важното около Критския събор, 
както казахме, е простият факт, че 
той се състоя. Следващите събори, 
надяваме се, ще могат да разгледат 
проблемите, които не бяха разгледа-
ни в Крит. Това, което направи Крит-
ският събор, е да препотвърди сино-

далния дух на Православието, неговия 
съборен етос – и за това сме благо-
дарни преди всичко на ръководството 
и упорството на Негово Всесветей-
шество Вселенския патриарх Варто-
ломей. 

Стигайки до темата за главенство-
то, което е основополагащо в съ-
временния православно-католически 
диалог, първото, което трябва да 
кажем е, че синодалността и гла-
венството са взаимодопълващи се и 
взаимозависими. Между тях има не-
нарушима връзка, както казва мит-
рополит Зизиулас. В Православието, 
пише той, не може да има главенство 
без събор, нито събор без глава. Този 
принцип произтича от евхаристий-
ната природа на Църквата. На вся-
ко евхаристийно съслужение винаги 
има един, който изпълнява ролята на 
литургичен предстоятел. Така и на 
всеки църковен събор (а, както отбе-
лязахме, съборът е евхаристийно съ-
битие) има един, който действа като 
предстоятел и глава.

Между главата и неговите събра-
тя-епископи, както става ясно от 
Апостолско правило 34, има реци-
прочна връзка. Епископите не могат 
да действат без предстоятел, нито 
предстоятеля – без епископите. 
Между тези две страни има съотго-
ворност и диференцирана взаимоза-
висимост. 
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Каква е основната функция на гла-
венството? Да осигури взаимно-
то съгласие и да опази единство-
то на Църквата. Главата е основ-
но посредник. 

По думите на о. Йоан Майендорф, „Ос-
новната функция на първоепископа се 
състои в това да осигури постоянния 
диалог и съборност във всички пра-
вославни църкви, така че църковният 
ред (особено поместното и регионал-
ното единство на православните) да 
бъде опазен“. Исагогиката от IX век, 
описвайки Константинополския па-
триарх като „жива и оживотворена 
икона на Христа“, утвърждава, че 
неговата задача е „да върне всички 
еретици в Православието и в един-
ството на Църквата“, а Правило 102 
на Трулския събор определя неговото 
задължение „да възвърне изгубените 
овце“.

Както отбелязва о. Александър Шме-
ман, главенството в съвременното 
Православие съществува „в голямо 
разнообразие от форми – от почти 
абсолютна „монархия“ (единовла-
стие) на Руския патриарх до повече 
или по-малко номиналното главен-
ство на Атинския архиепископ“. Това 
„разкрива отсъствие на общоприето 
разбиране на главенството (в Пра-
вославната църква), или на негова 
постоянна канонична теория“. Както 
казва протодякон Йоан Хрисавгис, 

„истината е, че всъщност нямаме 
развито учение или по-конкретно 
развита апология на концепцията за 
главенството“. Докато Московската 
патриаршия приема, че Константино-
пол има първото място в каноничния 
ред на Православната църква, между 
двете църкви няма пълно съгласие 
относно обхвата и практическите 
приложения на това „първо място“. 
Великият логотет Теодор Метохит 
казва през XIV век, че великите мъже 
от древността са изразили всичко 
толкова ясно, че за нас не е остана-
ло какво да добавим. Но по отношение 
на въпроса за главенството в Пра-
вославната църква това определено 
не е така. Последната дума още не е 
казана.

Липсата на съгласие за главен-
ството на Вселенския престол 
може да бъде проследено и в про-
тиворечивите възгледи за дава-
нето на автокефалия. (Може би 
трябва да говорим за „признаване“, 
а не за „даване“.) Константинопол 
вижда тази роля като запазена 
за Вселенския патриарх; Москва я 
разглежда като отговорност на 
църквата-майка. 

Това разногласие проличава в споро-
вете около Православната църква в 
Америка през 1970 г. Москва, позова-
вайки се на качеството си на църква-
майка, дава автокефалия на своята 
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дъщерна църква, но Константинопол 
отказва да признае това действие. 
За щастие, по този конкретен повод 
евхаристийното общение между две-
те патриаршии не беше нарушено, но 
остава необичайният факт, че почти 
половин век по-късно все още няма ре-
шение на този проблем.

По-сериозен е конфликтът, въз-
никнал през 2018 г. около Украйна. 
Константинополската патриар-
шия издаде томос за автокефалия 
на разколнически групи в Украйна – 
т.нар. Киевска патриаршия на Фи-
ларет Денисенко и т.нар. Автоке-
фална църква на митрополит Ма-
карий. Отхвърляйки това решение, 
Москва запази под своя юрисдик-
ция частта от украинското пра-
вославие, което е под омофора на 
митрополит Онуфрий, съдържащо 
доста повече енории от другите 
две групи, взети заедно. 

Като резултат, Москва взе решение 
да прекрати общение с Константи-
нопол, макар оттам засега да не са 
опитали да си „отмъщават“, а по-ско-
ро търсят възстановяване на пълно-
то общение с Русия. Няколко помест-
ни църкви призоваха това разделение 
да бъде разрешено на всеправослав-
но ниво – чрез повторно свикване на 
Критския събор или чрез специален 
синаксис (събрание) на всички глави 
на поместните църкви по света.

С цялото дължимо уважение към двама-
та патриарси, мнозина от нас са сму-
тени от действията на двете страни 
в този сложен и злощастен спор. 

Въпреки че Вселенската патри-
аршия вижда себе си като църква 
майка на Украйна, трябва да се 
признае, че повече от 330 години 
Украйна е съставлявала неотмен-
на част от Руската църква. Това 
е исторически факт, а както от-
белязва Аристотел, „и Бог не може 
да промени миналото“. 

В същото време, макар че спрямо 
действията на Константинопол мо-
гат да бъдат изразени резерви, 

има причина да сме силно обезпо-
коени от решението на Москва да 
прекрати общение с Вселенската 
патриаршия. По думите на архие-
пископ Анастасий Албански по по-
вод кризата с Украйна, „немислимо 
е Божествената Евхаристия, коя-
то е par excellence тайна на без-
крайната любов и крайно смирение 
на Христос, да бъде използвана 
като оръжие срещу друга църква…

Колкото и сериозни да са, натрупани-
те въпроси за юрисдикцията по ни-
какъв начин не могат да послужат за 
причина за разкол на Православието 
никъде по света“. Уви! Това, което ар-
хиепископ Анастасий считаше за не-
мислимо, се случи.
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Отците казват, че да предизвикаш 
разкол е по-страшно от убийство-
то. Разколите лесно се започват, 
но трудно се лекуват. 75 години (от 
1870 до 1945 г.) продължи разколът 
между Вселенската патриаршия и 
Българската църква – и причината 
беше отново автокефалията. Нека се 
помолим настоящият разкол между 
Втория и Третия Рим да не продължи 
три четвърти век.

Неспособността на световното 
Православие да постигне съгласие 
за Православната църква в Америка 
и напоследък – за Украйна, даде повод 
на някои – предимно римокатолици – 
да предположат, че Православието 
има нужда от много по-силно главен-
ство на световно ниво. Лично аз не 
съм ентусиазиран за такъв спор. Ако 
развием своето разбиране за главен-
ството, това не би трябвало да бъде 
само заради отрицателни причини – 
като решение на някакви конкретни 
проблеми, а да бъде вдъхновено от 
положителна визия за реалността на 
Църквата. Нека не бъдем реактивни, 
а проактивни.

Нека накрая да подчертаем един ва-
жен момент, който има отношение 
не само към упражняването на власт-
та на главенството, но към всяко 
ниво на църковното служение. Кога-
то апостолите спорят за това кой 
трябва да е пръв между тях, Христос 

ги смъмря: „Знаете, че князете на на-
родите господаруват над тях, и вел-
можите властвуват върху им, между 
вас обаче няма да бъде тъй“ (Мат. 
20:25, 26). Христос е категоричен: 
„Между вас обаче няма да бъде тъй!“. 
Упражняването на власт в Църквата 
трябва да бъде съвсем различно от 
онова, което преобладава в организа-
циите в света. Като Царство не от 
мира сего – евхаристийно, петдесет-
но, есхатологично – 

Църквата е уникална. Тя никога 
няма да бъде приобщена към вла-
стови модели и начини на управле-
ние, владеещи падналия свят около 
нас. 

Епископът не е феодален владетел, 

нито избираем парламентарен пред-

ставител. Главният епископ, първое-

пископът не е нито диктатор, нито 

конституционен монарх, нито пред-

седател на борд на директорите.

Казвайки какво не е църковната 

власт, Христос продължава и казва 

какво тя е: „Между вас обаче няма да 

бъде тъй; но който иска между вас да 

бъде големец, нека ви бъде слуга;

и който иска между вас да бъде пръв, 

нека ви бъде раб, както Син Човече-

ский не дойде, за да Му служат, но да 

послужи и даде душата Си откуп за 

мнозина“ (Мат. 20:26-28). Това е съ-

щинското значение на главенството. 

Първите ще станат последни. 
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Властта, казва Христос, означава 

служение. Перспективата трябва 

да бъде обърната, пирамидата да 

застане на върха си. Всяко истин-

ско главенство е кенотично; гла-

вата е слуга на всички. 

Сред папските титли, които би 

трябвало особено да импонират на 

православните, е servus servorum Dei, 

слуга на слугите Божии. Тази титла 

може да бъде отнесена до всеки гла-

ва в нашата Църква. И ако ролята на 

главата е да служи на останалите, 

то неговото служение включва жерт-
ва и дори мъченичество –  вътрешно 
или външно. Той може да бъде призо-
ван да отдаде живота си, по подо-
бие на Христа. Преди всичко главата 
носи своето служение в дух на любов. 
Както казват о. Джон Бер и протодя-
кон Йоан Хрисавгис, „главенството 
пребивава в кенотична любов“.

Сред богатите символични обра-
зи в Пастира на Ерм има два, които 
по удивителен начин изразяват два 
контрастиращи аспекта на Църква-
та. Първо Ерм вижда Църквата като 
достолепна старица на преклонна 
възраст. „И защо е толкова стара?“, 
пита той. Отговаря му се: „Защото 
е създадена преди всичко останало и 
защото тя даде граници на света“. 
След това Ерм вижда висока кула, към 
която непрекъснато са добавяни нови 
камъни.

Това е парадоксът и чудото на Църк-
вата. По думите на о. Александър 
Шмеман, „Църквата по своята приро-
да принадлежи на еона, на идващото 
Царство. Но тя обитава история-
та, времето, „мира сего“. Тя е в statu 
patriae, но и в statu viae. Тя е и пълно-
та, и мисия“. Църквата е стара, но и 
млада, неизменна и вечно нова. Тя е 
изобилие и изпълненост – вечна, пред-
съществуваща, но в същото време 
динамично вплетена в постоянното 
течение на времето и историята, 
непрекъснато въвлечена в процес на 
приспособяване, обнова и растеж. Тя 
е трансцендентна, но и крехка. Под-
чертавайки тези два аспекта – ста-
рата жена и недовършената кула, и 
заемайки израз от Платон, о. Георги 
Флоровски описва Църквата като 
„жив образ на вечността във време-
то“ – тя е образ на вечността, но 
жив образ, образ във времето.

Ако, докато размишляваме за събор-
ността и главенството, пазим в ума 
си тези два аспекта на Църквата – кон-
трастиращи, но и допълващи се – няма 
да се отклоним от истинския път.

Превод от английски:  
Пламен Сивов

Видео: 
https://www.youtube.com/
watch?v=WexUpqstG9Q
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Протопрезвитер Александър Шмеман

ПРАВОСЛАВНИЯТ 
НАЦИОНАЛИЗÚМ

Протопрезвитер Александър Шмеман (1921-1983) е смя-
тан за един от най-значимите православни богослови на 
XX век.

Роден е на 13 септември в гр. Ревл (Ревел, Естония). Сред-
ното си образование получава в Париж.

През 1945 г. завършва парижкия православен богословски 
институт „Св. Сергий", и преподава след това в катедра-
та по църковна история в него. Година по-късно приема 
свещенически сан.

През 1951 г. младият свещеник приема поканата на Пра-
вославната семинария „Св. Владимир" в Ню Йорк и заедно 
със съпругата си и трите си деца  заминава за Съедине-
ните щати.

През 1959 г. Ал. Шмеман защитава докторска дисертация 
по литургическо богословие в Париж.

От 1962 заема поста декан на Владимировската семина-
рия.

Прот. Ал. Шмеман е почетен доктор на много универси-
тети, член е на Митрополитския съвет и проповядва и 
участва често в радиопредавания за Русия.

Изследванията му са в областта на литургическото бо-
гословие. В тях той задълбочено разкрива богатството 
и дълбочината на православната литургическа традиция.

На български са издадени книгите му „От вода и Дух“, „Ве-
ликият пост“, „Литургия и живот“ , „За живота на света“, 
„Историческият път на Православието“ и „Литургическо 
богословие“, „Дневници“, „Срещи със Солженицин“, „Недел-
ни  проповеди и статии“ и др.

Протопрезвитер Ал. Шмеман умира на 13 декември 1983.
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В историята на Православната 
църква епохата на османското 
иго е белязана преди всичко от 

необичайно изостряне на религиозния 
национализъм. Неговите корени, как-
то вече видяхме това, възхождат към 
самата същност на византинизма с 
абсолютизираната там идея за све-
щената държава. Но същата тази 
идея се заражда и развива отначало 
под знака на римския универсализъм. 
Рим обаче обожествява държавата, 
а не нацията. Точно обрат но – мно-
гоплеменната и многонационална Им-
перия мисли себе си именно в перспек-
тивата на преодоляването на всички 
национални ограничения, като истин-
ска вселена, която е обединена от 
един закон, една власт, една култура 
и от вярата в едни и същи ценности, 
така че в нея отсъства всякакъв ра-
сов момент и всякакво превъзнасяне 
по плът и кръв. Така всеки варварин, 
който е приел римско гражданство, 
се приобщава към културните цен-
ности на елинизма, престава да бъде 
варварин и става пълноправен член на 
вселената – член на единното човеш-
ко общество, в което наистина гос-
подстват общочовешките и универ-
сални ценности и което е чуждо на 
всякакъв расизъм. Този универсален 
замисъл и вселенски дух на Рим е и ос-
новната пресечна точка на неговата 
среща с християнството – вселенско 
и всеобхватно по самата си същност 

и преодоляващо различията между 
елини и юдеи, варвари и свободни, за 
да съедини всичко в новия човек по 
образа на Христос. Църквата приема 
съюза с Империята с такава радост 
и се поставя под нейна защита, като 
я освещава със своето благословение 
до такава степен, точно защото са-
мата Империя съзнава себе си като 
да е наистина призвана към вселен-
ска мисия и с нищо неограничена в 
своето действително универсално 
призвание. И трябва да признаем, че 
отначало Империята наистина жи-
вее с това вдъхновение. Св. Констан-
тин, например, се смята отговорен 
за разпространението на христи-
янството в Персия; от ранна Визан-
тия тръгват мисиите към арменци, 
грузинци, готи и хуни, а накрая – и 
към славяните. Самото включване в 
пределите на Империята на варвар-
ските народи, които приемат хрис-
тиянството, се диктува не само от 
политически империализъм, но и от 
дълбоко убеждение, че Империята е 
нормалната форма на християнския 
свят, който сам по себе си е единен 
именно защото е християнски.

Първият разрив в този универсали-
зъм е разделението на самата Им-
перия, което завършва с отпадането 
на западната й част. Наистина, вар-
варите, укрепили се на Запад, призна-
ват – поне номинално – властта на 
Империята, така че теорията ос-
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тава непоколебима. Както видяхме 
обаче, стълкновенията със същия 
този Запад в епохата на кръстонос-
ните походи имат трагични послед-
ствия. Византийският патриотизъм, 
хранил се дотогава от имперската 
универсална мечта, постепенно се 
превръща в национализъм, променя се 
от положително чувство към отри-
цателен афект – отричане на всич-
ко чуждо и болезнено-страстно пре-
живяване на своето. Особено силно 
това израждане започва да се долавя 
през ХIII век – във времето на Никей-
ската държава, когато свещената 
столица на Империята е в латински 
ръце. Самото Православие, на което 
в светоотеческата епоха неизменно 
гледат като на вселенската истина, 
предназначена да покори всички наро-
ди, започват да схващат като гръцка 
вяра, обратно на латинската, запад-
ната. Елинизмът, който за самите 
отци на Църквата е бил синоним на 
езичество, придобива в късна Визан-
тия ново значение – в него започват 
да виждат източник на една нацио-
нална традиция, така че в епохата на 
Палеолозите възраждането на елини-
зма е силно украсено именно с нацио-
налистични чувства.

Така, ако официалната идеология във 
Византия, пренебрегвайки всички не-
успехи на Империята, въпреки всичко 
остава неизменно универсална, то на 
практика тези неуспехи, непрекъсна-
тото стесняване на географските й 
граници и изтощаването на държа-
вата, все повече изпълват нейната 

идео логия с национален гръцки па-
тос, в който най-висшата ценност 
вече не е Християнската империя, а 
елинизмът. Ето защо, отричайки, по 
силата на своя универсализъм, раз-
дробяването на единната Империя на 
самостоятелни държави и църковни 
автокефалии, Византия започва да 
натрапва на славяните погърчване в 
най-житейския смисъл на думата. То 
намира израз във властта на гръцки-
те архиереи в завладяната България, 
в презрителното отношение към вся-
ка самобитност и дори към остана-
лите езици и т.н. Всичко това на свой 
ред прави разпада на православния 
свят нещо неизбежно и заставя сла-
вяните, подобно на сирийците и ар-
менците в миналото, да ненавиждат 
всички гърци.

Ако обаче разпадът на византийския 
християнски универсализъм към вре-
мето на османските завоевания вече 
е свършен факт, то – по един пара-
доксален начин – османското иго въз-
становява този универсализъм! Както 
вече казахме, османската власт не 
отделя религията от народността 
и разглежда християните предимно 
като народ (какъвто в действител-
ност те е трябвало да бъдат, ако са 
помнели добре раннохристиянското 
преживяване на Църквата като нов 
народ и определянето на християнина 
като член именно на този народ), като 
единно цяло, оглавявано от констан-
тинополския патриарх в качеството 
му на етнарх. При това поразително 
е, че разпадът на Империята, който 
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иначе заема такова централно място 
във византийското съзнание, самите 
византийци преживяват сравнително 

равнодушно. От паметниците на вре-

мето не се вижда те да са усещали 

това като криза и крах на своята най-

заветна мечта. Това, от своя страна, 

се дължи на факта, че в съзнанието 

на византийците от ХV в. вече се е 

случила една вътрешна подмяна на им-

перското с елинизма, който не само че 

не е унищожен от османците, а дори 

напротив – получава небивала власт 

в лицето на Вселенския патриарх. В 

контекста на османската неволя им-

ператорската власт преминава към 

патриарха и границите на Църквата и 

Царството, които отдавна са слети 

във византийското съзнание, вече се 

сливат и в лицето на техния носител. 

А това става възможно само защото 

и Църквата, и Царството се отнасят, 

така да се каже, към един субект и 

този субект е гръцкият народ – носи-

телят на вечната ценност на елини-

зма, една ценност, която за гърците 

все по-силно се превръща в самостоя-

телна самоценност. Царството може 

и да бъде принизено до рая. В такъв 

случай задачата на неговия глава, па-

триарха, е да запази вярата и елини-
зма (защото едното без другото е не-
мислимо) до времето на едно бъдещо 
очаквано възраждане: „Архиереите му 
се поклониха [на патриарха] като на 
свой властелин и свой цар, и като на 
патриарх”. Като цитира тези думи на 
гръцкия историк, проф. Алексей Лебе-
дев разсъждава:

Тази забележка не е случайна. Тя харак-
теризира едно изключително знамена-
телно явление. Летописецът отбеляз-
ва особено важен исторически факт. 
Архиереите, а в тяхно лице и самият 
гръцки народ (в което не можем да се 
съмняваме), се покланят пред новоиз-
брания на първо място като пред свой 
цар и монарх и едва след това като 
пред патриарх. Първата им мисъл е, че 
им е избран нов цар, а едва след това 
идва мисълта, че в негово лице те са 
получили законния си патриарх. Той 
обаче не е техен патриарх, защото в 
същото време е и цар, а напротив – 
той затова е цар, защото е и патри-
арх. Патриархът на Новия Рим прилича 
досущ на един задушаващ се в неволя-
та си византийски император – лишен 
от свобода, но не и от власт (...). Не-
говата глава е украсена с митра във 
вид на корона с изображение на визан-
тийския двуглав орел, а в ръцете му е 
ненапразно носеният от него патри-
аршески жезъл”.

Така, получили власт вече не само цър-
ковна, но и народна  – власт, каквато 
не са имали никога в последните сто-
летия от живота на Империята, визан-
тийските патриарси правят всичко, за 
да утвърдят окончателно тържество-
то на гърците над всички околни сла-
вянски автокефалии, които по неволя 
дотогава им се е налагало да призна-
ват. Османските столетия са беляза-
ни от позорна междуособна борба сред 
самата православна рая – борба в име-
то на същия онзи стихиен и страстен 
национализъм, който с всяко ново сто-
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летие все по-страшно задушава съзна-
нието за единството на Христовата 
Църква! Уви, османското разбиране за 
религията вече отдавна се е превърна-
ло в разбиране и на самите християни, 
които безболезнено, без смущение, при-
емат забраната да обръщат в христи-
янството мюсюлмани, като по този 
начин се отказват от самото вселен-
ско призвание на Църквата, но затова 
пък – с помощта на мюсюлманите – 
отдават толкова много сили за унижа-
ването, покоряването и подчиняването 
на свои братя по вяра. Самите те уни-
зени, гонени, избивани и често явяващи 
се само пионки в ръцете на богатите 
фанариоти (гърци, забогатели на ос-
манска служба), константинополските 
патриарси систематично се стремят 
не само да подчинят всички, дотогава 
автокефални, славянски църкви, но и да 
ги погърчат, като унищожат самата 
памет за тяхното славянско минало.

Търновската патриаршия е унищоже-
на почти веднага след завладяването 
на България от османците. Още през 
1394 г. от Константинопол е изпратен 
грък за митрополит на Търново и бив-
шата Патриаршия се превръща в ре-
дова епархия на Константинополската 
църква. Другата българска автокефа-
лия, Охридската, която, както видяхме, 
е учредена през 1018 г., след ликвидира-
нето на Първата българска държава 
успява да просъществува чак до 1767 
г. и времето на управление на знамени-

тия Константинополски патриарх Са-
муил I Ханджери (1763–1768; 1773–1774), 
който – с ликвидирането й – завърш-
ва „обединението” на Православната 
църква. Година по-рано пак той е успял 
да унищожи и Печката сръбска пат-
риаршия, изплащайки нейните дългове 
пред османската хазна. Всички архи-
ереи от български и сръбски произход 
са отстранени, а на местата им са 
поставени гърци. Редом с каноничния 
произвол се възцарява и насилствено 
погърчване, което е особено силно в 
България, където по-късно служи като 
повод за възникването на т.нар. бъл-
гарски въпрос.

Печалната картина се наблюдава и на 
Изток – в древните патриаршии на 
Йерусалим, Антиохия и Александрия. 
В жертви на насилственото „обеди-
нение” там се превръщат православ-
ните араби. Когато обаче османското 
иго започва да отслабва и настъпва 
часът на националното възраждане, 
всички тези натрупани и затаени 
обиди, всички сметки и интриги от 
миналото започват да се проявяват. 
В новия период Православната църква 
встъпва дълбоко разединена по нацио-
нален принцип, изгубила съзнанието 
си за своята вселенска мисия, разби-
та на отделни малки светове, които 
се отнасят един към друг подозри-
телно и с враждебност и не изпитват 
нужда един от друг, подчинявайки се, 
по думите на Владимир Соловьов, на 
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провинциализма на местните преда-
ния. Така, превърнало се първоначално 
само в нещо източно, Православието 
вече става изцяло национално.

Но тук трябва да подчертаем, че ко-
ренът на злото не е в самия нацио-
нализъм като такъв. Универсалната 
Империя отдавна се е превърнала във 
фикция и тези национални дихания се 
раждат на нейно място не без участи-
ето на Църквата, тъй като намират 
своята хранителна среда и източника 
си на вдъхновение, възрастване и ут-
върждаване в самото християнство, 
в националното служение на христи-
янската Истина. Нацията, т.е. наро-
дът, е същият пророден факт, както и 
обществото, така че положителният 
образ на неговото християнско би-
тие би трябвало да се разкрие имен-
но в Църквата. И нима същият този 
образ не се разкрива посвоему тъкмо 
в османската епоха, когато поняти-

ето за Църквата е изцяло приравне-

но с понятието за народа и когато 

Църквата се превръща в носителка 

на най-добрите национални идеали! Но 

трагедията на този период е в това, 

че той отравя и националното съзна-

ние на православните народи с тех-

ните взаимни вражди и точно в тези 

вражди изчезва, предадено е завинаги, 

жизненото единство на Църквата, 

заменено от едно – вече само теоре-

тично – единство. Още повече сама-

та Църква вече се превръща не само в 

носителка на просвещаващия христи-

янски идеал, но и в знаме на национал-

ните борби и източник на религиозен 

национализъм, който и до днес трови 

живота на православния Изток. Приз-

вана в дух и истина да просвещава 

всичко в света, тя в последна сметка 

сама се подчинява на плътта и кръв-

та. Християнският патриотизъм се 
смесва с езическия национализъм. 
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Протопрезвитер Александър Шмеман

Руското 
Православие
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НАЧАЛОТО НА 
ХРИСТИЯНСТВОТО В 
РУСИЯ

Отделянето на специално внимание 
върху руската глава от историческия 
път на Православието се изисква не 
само предвид особеното й значение 
за нас, руснаците, но преди всичко 
предвид простата историческа ис-
тина. Много често противопоста-
вят руското православие на гръцкото 
или на други източни видове, а руски-
ят месианизъм понякога приравнява 
представата за Православието с 
тази за Русия, забравяйки византий-
ските източници на Православието 
и спящия Изток (на тази наша на-
ционална самовлюбеност неотдавна 
обърна внимание покойният Семьон 
Франк, наричайки я хронично заболя-
ване на руското съзнание). Не би било 
разумно обаче тези крайности и из-
блици на идеологическите спорове да 
ни карат да изпадаме в обратната 
крайност и да отричаме изключител-
ното и несравнимо с нищо значение 
на Русия за историческата съдба на 
Православието и за неговото земно 
странстване и историческо форми-
ране. Тук, разбира се, можем да се 
опитаме само накратко да посочим 
неговото значение, като изброим 
основните етапи от развитието на 
това, което, въпреки двусмисленост-
та на самото словосъчетание, ще 
продължаваме да наричаме именно 
руско православие.

Киев

Официалната история на Право-
славната църква в Русия започва със 
св. княз Владимир, което, разбира се, 
не означава, че преди това в Русия 
не е имало християнство. Доста-
тъчно е да си спомним значението, 
което заема в руската християнска 
памет св. Олга – утренните зари, 
предварващи слънцето, по думите 
на летописеца. Преди покръстване-
то християнството до такава сте-
пен е утвърдено в Русия и връзките 
с Византия и с византинизираната 
България са толкова стабилни (срв. 
теорията за първото покръстване 
на Русия при св. патр. Фотий през 
втората половина на IХ век, която 
има немалко привърженици в руска-
та литература), че само в светли-
ната на тези факти можем да имаме 
действителна оценка и за делото 
на самия св. Владимир. По същество 
това дело е завършек, а не начало, 
на един достатъчно дълъг процес 
и победа на точно определена тен-
денция в държавно-националното 
самосъзнание. Каквато и да е била 
личната привързаност на княза към 
езичеството, за която повествува 
летописецът, разказът за дългите 
съмнения на св. Владимир при избора 
на нова религия, за неговите посла-
ници в различни страни и за оконча-
телния му избор на византийското 
християнство свидетелства за 
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това, че покръстването на Русия, 
както и преди това покръстването 
на България, в съзнанието на самия 
княз е преди всичко държавно дело, 
както и че за Русия най-сетне се е 
изпълнило времето на нейното ис-
торическо пълнолетие, изискващо 
включването й в християнската 
традиция на културния свят.

Подобно на България, Русия също е 
била длъжна да избира между стария и 
новия Рим (за връзките й с Рим – както 
преди св. Владимир, така и след него – 
днес ние знаем много повече от преди) 
и тя избира византийското Право-
славие. Отново подобно на България, 
в Русия християнството се насажда 
отгоре, от самата държавна власт, 
и – пак като в случая с българите – 
това византийско Православие се ут-
върждава сред русите в неговите св. 
кирило-методиевски славянски одеж-
ди. Всичко това завинаги определя 
развитието и на Русия, и на Руската 
църква. Тук можем да оставим настра-
на въпросите, повдигнати не толкова 
отдавна в руската историческа нау-
ка: какво е било първото и основопо-
ложно влияние върху Русия – гръцко 
или българско и в каква юрисдикция – 
константинополска или българска – е 
влизала Руската църква в първите го-
дини на своето съществуване; в как-
ва степен въобще се е отразила тра-

гичната съдба на Първото българско 
царство в края на Х и началото на ХI 
век по отношение на първоначалното 
развитие на християнството в Русия. 
Различните отговори на всички тези 
въпроси не променят основния факт в 
историята на руското православие, а 
именно – на първо място, органичната 
му връзка с византинизма и, на второ, 
с византинизма в неговия славянски 
превод. Във всеки случай, започвайки 
с Ярослав Мъдри, каноничната зависи-
мост на Руската църква от Констан-
тинопол не подлежи на никакво съмне-
ние. За това, че същата тази зависи-
мост от твърде рано (може би още 
от самото начало) тежи на руското 
църковно-държавно съзнание, имаме 
свидетелството на първите опити за 
избор на руски митрополити (Иларион 
при княз Ярослав през 1051 г. и Ефрем 
при княз Изяслав), както и в споровете 
по този въпрос, свързани с поставяне-
то през 1147 г. на Климент Смолятич.

Дълго време този киевски период е бил 
смятан за подготвителен, за уводна 
глава към историята на действител-
ния разцвет на Руската църква, който 
в руското съзнание бива свързван из-
ключително с Московското царство. 
С изключение само на едната елемен-
тарна църковно-нравствена казуис-
тика, по отношение на киевския пери-
од биват отричани каквито и да било 
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духовни или културни достижения и в 

него виждат предимно школско пов-

торение на византийските образци. 

В най-ново време обаче все по-ясно 

беше разкрита несъстоятелността 

на тези остарели оценки. Все по-чес-

то може да се срещне признанието, 

че киевският период е може би най-

чистият и най-богат по съдържание 

от всички периоди на руската рели-

гиозност. За проф. Федотов Киевска-

та Рус е подобна на златните дни на 

детството – период, който никога не 

е помръквал в паметта на руския на-

род. В чистия източник на нейната 

писменост всеки, който желае, може 

да утоли духовната си жажда и да 

открие за себе си пътеводител през 

трудностите на съвременния свят в 

лицето на творците от това време. 

За руското религиозно съзнание киев-

ското християнство има същото зна-

чение, каквото и Пушкин за руското 

художествено съзнание – то е обра-

зец, златна мярка и царски път.

И наистина, не можем да отричаме 

несъмнения успех на християнството 

в Русия веднага след неговата поява 

там, каквито и да са били неизбежни-

те граници на този успех. Той е очеви-

ден преди всичко в лицето на светци-

те от този период, които откриват 

колко дълбоко и чисто е бил възприеман 

евангелският идеал и как е бил усвоен 

така богатият опит на православна-
та святост. Князете страстотерп-
ци Борис и Глеб, св. Теодосий Печорски 
и неговите ученици, житията на кои-
то са се съхранили в Киево-Печорския 
Патерик, преп. Авраамий Смоленски, 
св. Кирил Туровски и епископите све-
тци, борили се против езичеството 
за нравственото възраждане на свои-
те паства – всички тези примери са 
безспорни свидетелства за бързото 
покълване на евангелските семена. 
Те свидетелстват още, както добре 
показва това проф. Федотов в своя-
та книга за Киевското християнство, 
за едно многообразие на тази ранна 
руска святост и за своеобразно пре-
чупване в нея на класическите визан-
тийски традиции. В основите си, раз-
бира се, това е същият този източ-
но-християнски път към Небесното 
отечество – пътят преди всичко на 
монашеската святост. Източници-
те на тази святост са в житийната 
византийска литература, преведена 
частично още в България (Чети-Ми-
неите), а частично – и в самия Киев 
(Прологът или Патериците, един от 
които превежда лично апостолът на 
славяните – св. Константин-Кирил 
Философ). Те са също така и в обра-
зите на великите подвижници, в ус-
тава на преп. Теодор Студит и др. В 
първоначалната руска святост обаче 
има и нови черти – почитане на добро-
волните страдания на св. князе Борис 
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и Глеб, светлата и посвоему обърната 
към света аскеза на преп. Теодосий 
Велики, възлюбил най-много от всичко 
унижението на Христос, онова осо-
бено настроение или устрем, което 
проф. Федотов подчертава може би 
повече отколкото трябва, наричайки 
го руски кенотизъм. 

В рамките на първото столетие след 
покръстването в Киев са положени ос-
новите на един духовен център, който 
налага своя дълбок отпечатък както 
върху киевския, така и върху всички 
останали периоди от историята на 
руската религиозност. Това е Киево-
Печорската лавра, основана през 1051 
г. от преп. Антоний, но организирана 
на практика от преп. Теодосий – ис-
тинския родоначалник на цялото руско 
монашество. Печорската лавра се пре-
връща и в мяра на християнския макси-
мализъм, полюс на чистото и неприме-
сено християнство и съвест на младо-
то християнско общество. В житието 
на преп. Теодосий можем да видим по-
стоянното участие на този манастир 
– било то с проповед, изобличение или 
напомняне – в живота на руската дър-
жава в една епоха, когато тя вече за-
почва да бъде тровена от княжеските 
междуособици. На Руската църква Лав-
рата дава не по-малко от петдесет 
епископа, които навсякъде разнасят 
нейния дух, предание и устав. Тя е и 
голям център на благотворителност 
и социална дейност. Така от самото 

начало руският манастир се превръща 
в мерило за цялостния живот на църк-
вата и, разбира се, названието Свята 
Рус може съвсем правомерно да бъде 
употребено, за да обозначи целия сонм 
на преподобните, изпълнили цялата ру-
ска земя със своето свидетелство за 
Небесното отечество. (…) 

Друго ясно доказателство за ус-
пеха на християнството можем да 
видим в действителното, а не само 
номинално възрастване на христи-
янската държавност, въплъщение 
на която в руската памет е сами-
ят покръстител на Русия – св. княз 
Владимир. Летописецът отчетливо 
провежда разлика между начините, 
по които той възприема властта 
преди и след приемането на хрис-
тиянството, и го обрисува като по-
кровител на слабите и бедните, ан-
гажиран с устройването на болници 
и приюти и загрижен за справедли-
востта, просвещението и благоу-
стройството на държавата си. (…)

В отношенията между Руската 

църква и руската държава вижда-

ме и една почти нечувана дотога-

ва в историята на Православието 

хармония. В началото на киевския 

период, освен това, византий-

ската симфония почти очевидно 

действа под знака на влиянието 

на Църквата, а не на държавата. 
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Още Църковният устав на св. Вла-

димир значително разширява в срав-

нение с византийските устави сфе-

рата на действие на църковния съд. 

Така например към него преминават 

всички семейни дела, така щото 

Църквата да може да действа успеш-

но за възраждане на руското обще-

ство. Още по-важен е фактът, че ру-

ските князе непрекъснато приемат 

съвети, ръководство и наставление 

от страна на Църквата, която при-

знават като истински авторитет в 

областта на съвестта. (…)

Протойерей Георги Флоровски също 

така отбелязва, че езичеството не 

умира и не е обезсилено веднага, но 

продължава своя, вече скрит като 

в някакъв исторически зимник, дву-

смислен и двуверски живот в дъл-

бините на самото народно подсъз-

нание. Заимстваната наготово ви-

зантийска християнска култура не 

се превръща веднага в общонарод-

на, а в продължение на много вре-

ме остава достояние и цел само на 

образованото и културно малцин-

ство. И не трябва да забравяме, че 

с историята на тази дневна хрис-

тиянска култура в никакъв случай 

не се изчерпва пълнотата на руска-

та духовна съдба. Болезнеността 

на древноруското развитие може 

да бъде видяна преди всичко в това, 

че нощното въображение твърде 
дълго и упорито се укрива и изплъз-

ва от умното изпитване – от про-

верката и очистването. По-късно 

чувството, въображението и сър-

дечността ще бъдат провъзгласе-

ни като основни характеристики 

на руското християнство, които 

ще го отличават от гръцкото – 

разсъдъчно и хладно – християн-

ство. Много по-вярно би било обаче, 

ако в упоритото съпротивление на 

руската душа против Логоса видим 

една от най-дълбоките причини за 

много от решаващите катастрофи 

и кризисни моменти от историче-

ския път на Русия.

Московското царство

Татарският разгром от 1237–1240 г. 

бележи края на киевския период от ру-

ската история. Това обаче не е само 

държавна катастрофа. С монголско-

то иго започва нов период и в исто-

рията на Руската църква – период 

достатъчно сложен, за да се поддава 

на определение с една формулировка и 

една характеристика.

Преди всичко постепенно започва 

промяна в отношенията между Ру-

ската църква и държавната власт. 

С началото на феодалните раздро-

бявания на страната започва упа-

дък на онази симфония, която дава 

толкова големи надежди в началото 

на киевския опит. (…)
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С началото на татарското иго 
центърът на държавния живот се 
измества на север, в Суздалската 
област, като заедно с това там 
се придвижва и митрополитският 
център.(…) Тринадесетото столе-
тие е време на разцвет на градо-
вете Владимир и Суздал. В държав-
но отношение обаче това е само 
преходен период. От ХIV век насе-
тне започва време на събиране на 
руската земя около Москва, като 
един от решаващите фактори в 
това събиране се оказва съюзът на 
Москва с Църквата, т.е. с нейния 
йерархичен център. Самт по себе 
си придвижването на митрополит-
ската катедра е нещо напълно ес-
тествено (за дълъг период от вре-
ме при това митрополитите запаз-
ват титула си Киевски) – главата 
на Църквата не може да води скит-
нически живот подобно на първите 
митрополити от татарския пери-
од Кирил и Максим. 

Тя престава да бъде съвест на дър-
жавата, за да се превърне посте-
пенно в опора и дори в инструмент 
на московския империализъм. Ние 
знаем с какви съмнителни спосо-
би Москва се добива до своето 
единодържавие в Русия. Кръвта 
на Михаил Тверски, измъчван през 
1318 г. в Ордата по клевета, дошла 
от страна на Юрий Московски, се 
пролива почти по същото време, 
когато св. Петър Московски дава 
благословението си за началото 
на историческото възвисяване на 
Москва. От друга страна, преми-
наването на руския митрополит 
на север, благодарение на същите 
политически търкания предизвиква 
сериозно недоволство в югозапад-
на Русия, а неговият, очевиден за 
всички, съюз с Москва влече след 
себе си истинска поредица от раз-
деления, спорове, подкупване на 

Заселването на митрополит Петър 

и на неговите приемници в Москва е 

предизвикано от естественото же-

лание да бъде поддържано единство-

то на разпадащата се в хаоса на 

феодализма Русия, като църковният 

център бъде привлечен към онази 

държавна линия, която се стреми 

към събиране и единство. 

В този процес на обвързване на 

собствената си съдба с поли-

тическата линия на държавата 

обаче Руската църква незабе-

лязано се оказва във властта 

на тази линия и сама се поста-

вя във вярна служба на руската 

държава. 
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лица в Константинопол и конкурен-
ция между отделни митрополити, 
като всичко това постепенно от-
слабва нравствения авторитет на 
стоелия така високо в Киев първо-
йерарх. Ако св. Петър, св. Теогност 
и св. Алексий все още успяват да 
запазват този авторитет, то след 
тях виждаме постепенно изгубва-
не на властта на митрополита за 
сметка на властта на великия княз. 
Дмитрий Донски вече просто на-
значава угодните на себе си лица. 

Особено характерен е епизодът с ар-
химандрит Митяй, заради поддръжка-
та на когото той заключва в тъмни-
ца епископ Дионисий, отказал да бъде 
благословен от все още непосветен в 
епископски сан свещеник. Когато пък, 
в изпълнение на поръчение от жела-
ещия възстановяване на църковното 
единство на Русия константинопол-
ски патриарх, в Москва от Киев прис-
тига митрополит Киприан Цамблак, 
Дмитрий го прогонва, както по-късно 
постъпва и със сдобилия се чрез под-
куп до хиротония в Константинопол 
еп. Пимен. 

От тази гледна точка окончател-
ното преминаване на митрополи-
ята в руски ръце, станало факт 
през 1448 г., когато съборът на ру-
ските епископи избира св. Йона и 
изпраща грамота, в която провъз-
гласява фактическа независимост 

на Руската църква от константи-
нополска юрисдикция, има своето 
историческо оправдание предвид 
събития като измяната на Исидор, 
официалната уния на Византия с 
Рим (от 1439 г.), а твърде скоро и 
започналото османско иго. На прак-
тика обаче това действие се пре-
връща в източник на едно – вече 
окончателно – подчиняване на Ру-
ската църква на руската държава 
и нейните политическо-национални 
намерения. (… )

Въпреки своето участие в държавни-
те дела и патриотичното си служе-
ние, руската йерархия продължава да 
схваща себе си като представител 
на едно друго и по-висше цяло – Все-
ленската църква, а това е самосъз-
нание, което прави самото й патри-
отично служение по-влиятелно и не-
зависимо. 

Това съзнание виждаме още при пър-
вите руски първосветители Петър, 
Алексий и Йона. Но утвърждаването 
на Москва като център и засилване-
то на властта на московския княз 
довеждат до все по-силно отслабване 
на авторитета на московския митро-
полит. На събора от 1459 г. еписко-
пите дават клетва да не отстъпват 
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от светата Московска църква. Така 
отделянето на Руската църква по 
изключително държавно-политически 
признак става свършен факт.

Няма съмнение, че национализиране-
то на Руската църква и постепен-
ното й освобождаване от Констан-
тинопол са били неизбежни. Самата 
тази връзка през ХV век вече губи 
своята ценност – в обедняващата 
и загиваща Византия подкупите и 
лъжата много често се оказват по-
силни от каноничното и католично 
съзнание. 

И все пак тук не можем да не забе-
лежим и стесняването на кръгозора 
на Руската църква, бавното й подчи-
няване изотвътре на държавния раз-
ум, превръщането й в просто един 
от аспектите на държавния живот. 
С особена сила това се наблюдава в 
Московското царство. (…)

При това промяната в църковно-дър-
жавните отношения е свързана и с 
един истински нравствен упадък – 
вследствие от монголското иго. Опи-
тът на робството не може да не даде 
своите плодове. Настъпва дълбоко 
загрубяване на отровения от татар-
щината руски характер. Самите кня-
зе са били длъжни да пътуват с Орда-
та, да заявяват робска покорност и 
постоянно да треперят пред силата 

на татарския деспотизъм, пред мно-
гобройните доноси на шпионите, кои-
то се срещат дори сред братята на 
тези князе. За народа тази школа на 
робството е още по-тежка – хората 
е трябвало да се кланят на всеки пъ-
туващ баскак, да изпълняват всичко, 
което той пожелае, и да търсят на-
чини да се отървават чрез измами и 
поклони. По думите на Петър Знамен-
ски, двоедушието, хитростта и нис-
копоклонничеството, заедно с всички 
ниски прояви на инстинкта за само-
съхранение, се превръщат в основни 
добродетели на това време, проповяд-
вани дори и от летописния морал. (…)

Ако обаче общата картина на нрав-
ственото съзнание на руското обще-
ство в епохата на татарското иго е 
несъмнено мрачна, при което с години-
те този мрак се засилва, то на този 
фон ярко сияе също толкова несъмне-
ният разцвет на руското подвижниче-
ство и руската святост. 

Татарското нашествие не успява да 
прекъсне църковната традиция и да 
спре вече започналите процеси. И ка-
заното се отнася в еднаква степен 
и за богословската, и за духовната 
традиция. Не са прекъснати при това 
и връзките на Русия с Изтока и Атон, 
където тъкмо през ХIV век, в лицето 
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на исихазма, се наблюдава значител-
но оживление и възраждане на ду-
ховния живот. Самият митрополит 
Киприан, например, е атонски монах 
и убеден привърженик на св. Григорий 
Палама, който е ревнител за бого-
служебни реформи в Русия. На Света 
гора се формират цели поселения от 
руски монаси, които продължават да 
превеждат съчинения на отците на 
Църквата. С помощта на тези монаси 
в Русия навлиза т. нар. умозрителна 
писменост – творенията на св. Васи-
лий Велики, преп. Исаак Сирин, преп. 
Максим Изповедник, преп. Симеон 
Нови Богослов и мн. др. Русия все още 
не е отрязана от кръвообращението 
на Вселенското православие и повече 
от всичко тази непрекъснатост на 
духовната традиция се открива в ру-
ското монашество, в чиято история 
четиринадесетото столетие завина-
ги остава златно време на разцвет. 
Това е столетието на преподобния 
Сергий Радонежки и цялата остана-
ла северна руска Тиваида, свързана с 
него, която завинаги остава в сърце-
то на руското православие.

В образа на преподобния Сергий въз-
кръсва православната святост в ця-
лата й пълнота и напускане на този 
свят. От изхода си в пустинята, през 
физическата аскеза, саморазпъване-
то и смирението, до окончателното 
озаряване с Таворската светлина и 

вкусването на Небесното царство, 

преподобният повтаря изцяло пътя на 

всички велики свидетели на Правосла-

вието от първите столетия. 

…

В средата на ХV век цялата руска 

земя е държавно обособена в две го-

леми групи – източна, под управле-

нието на московските самодържци, 

и западна – под литовско-полска 

власт. Пак тогава се разделя и Ру-

ската църква  – на Московска и Киев-

ска митрополия. 

Московската митрополия се радва на 

сериозно държавно покровителство и 

успешно възраства в своите предели, 

като се украсява с външно благоле-

пие. Заедно с държавата, успокоила 

се след края на външните и вътрешни 

беди, тя започва да се стреми към ус-

вояване плодовете на западната ци-

вилизация, поставяйки вътре в себе 

си началото на забележително про-

светителско движение. В края на ХVI 

век тя успява да се въздигне до ранга 

на самостоятелна патриаршия. Така 

описват благополучната история на 

Руската църква към края на ХIХ век. 

На практика обаче московският пери-

од от историята на Руската църква 

е белязан от дълбоки духовни сътре-
сения и е твърде далеч от целост-
ността, която така често искат да 
намерят в него.
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Политическото тържество на Мос-
ква съвпада по време с първата на-
истина голяма криза, оставила своя 
дълбок отпечатък в съзнанието на 
Руската църква. Това са съблазън-
та на Флорентийската уния и ката-
строфата на Константинопол през 
1453 г. В руското съзнание и двете 
събития са възприети като апо-
калиптични знамения и решаващи 
прекъсвания в историята на Правос-
лавието. Доскорошните учители и 
наставници се оказват изменници на 
Православието, поради което са се 
подложили на агарянския плен. Руско-
то самосъзнание, което от самото 
си начало е чувствително към исто-
риософската тема, не може да не се 
замисли сериозно над това знамение 
и да не извлече от него нови изводи. 

Наистина, тези изводи са до голяма 
степен подготвени. Спорът между 
Москва и Константинопол започва 
още през ХIV век, като Москва по-
степенно започва да се освобождава 
от византийската теория за едното 
царство. Тази теория, която гръцки-
те митрополити проповядват в Ру-
сия още от първите дни на руското 
християнство и която руснаците 
приемат на практика без уговорки, 
сега е разклатена от самите визан-
тийци 

– с техните, по думите на Антон 
Карташов, съблазнителни, безза-

конни и подкупни действия спрямо 
Руската митрополия при св. Алексий 
Московски – с поставянето на негово 
място на митрополит Киприан и осо-
бено след смъртта на св. Алексий, с 
произволното поставяне на игумена 
Пимен, причинило на Руската църк-
ва продължилия цяло десетилетие 
смут. Зависимостта от отслаб-
ващата и – в своята слабост – все 
повече развращаваща се Византия 
започва да е все по-малко оправдана 
от фактите и все повече тягостна. 
Но още в началото на ХV век на мос-
ковския велик княз се налага да слуша 
уроци по византийска теократична 
теория, чийто образец откриваме в 
посланието на Константинополския 
патриарх Антоний IV (1389–1390; 
1391–1397) до великия княз Василий 
Дмитриевич:

Светият василевс заема високо мяс-
то в Църквата. Той не е това, което 
представляват останалите местни 
князе и владетели. Василевсите из-
първом са подсигурили и затвърдили 
благочестието в цялата вселена, те 
са свиквали вселенските събори, те 
са утвърждавали със своите зако-
ни съблюдаването на това, за което 
говорят божествените и свещени 
канони относно догматите и благо-
устройството на християнския жи-
вот, и много са се подвизавали против 
ересите. И ако по Божие допущение 
езичниците са обкръжили владенията 
и земите на василевса, въпреки това 
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и до днес той продължава да получава 
същото свое избиране за империята, 

по същия чин и със същите молитви се 

помазва с великото миро и се поставя 

за император и самодържец на ромеи-

те, т.е. на всички християни. На всяко 

място, където има християни, името 

на василевса се споменава от всички 

патриарси, митрополити и епископи и 

това преимущество няма нито един 

от останалите князе и местни вла-

детели. (...) Не е възможно за христия-

ните да имат църква, а да нямат цар. 

Защото Царството и Църквата се 

намират в тесен съюз и не могат да 

бъдат отделени едно от друго.

Ние вече знаем колко дълбоко се от-

разява така изложената теория върху 

историята на южнославянските им-

перии, които в буквален смисъл са оча-

ровани от теократичната мечта. По-

слушната на законите Русия в продъл-

жение на столетия приема тази тео-

рия без уговорки, макар и да се опитва 

понякога да отслаби своята църковна 

зависимост от Константинопол. Ако 

пък прибавим към това влиянието на 

тежката действителност, монгол-
ските неволи, общата разруха в Русия 
към края на ХIV век и въобще засилва-
нето на есхатологичните настроения 
и очакването на края на света, то раз-
падането на Империята, измяната на 
ромеите и особено мястото на Мос-
ква във всички тези събития очевидно 
ще придобие ново значение. 

До това време Византия е била ме-
рило за Православие – руските хрис-
тияни са могли спокойно да строят 
храмове, да се молят на Бога и да раз-
виват държавата си, като зад всичко 
това винаги стои гаранцията на ви-
зантийското православие с неговия 
неизменен авторитет. Сега обаче 
това мерило се оказва изчезнало, а ав-
торитетът на Византия – рухнал. На 
мястото на светата, сиреч съборна и 
апостолска Църква на Константино-
пол вече има само мерзост и запусте-
ние. Все по-несъмнен става фактът, 
че свещената мисия на Византия вече 
е преминала към Москва и че теокра-
тичната източна мечта е намерила 
своето ново въплъщение. 

Още суздалският йеромонах Симеон, 
очевидец на падението във Флоренция, 
пише, че в Русия великото православно 
християнство е повече, отколкото на-
всякъде другаде, и че московският княз 
е благоверен, христолюбив, благочес-
тив и истинно православен – такъв е 
великият княз на цяла Русия. Трябва да 
признаем – и за това много добре пише 
проф. Антон Карташов в Съдбата на 
светата Рус, – че това зараждане на 
руската теокрация преминава през 
продължителното горнило на страда-
ния и борби на църковната съвест, че 
не е било лесно да бъде зачеркнат ис-
торическият авторитет на ромеите, 
че е неизмеримо трудно да бъде прео-
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долян каноничният авторитет на май-
ката-църква. 

Историята на страданията на руско-
то канонично съзнание във връзка със 
самостоятелното поставяне на св. 
Йона (1448 г.) – равносилно на начало 
на руската автокефалия – е най-забе-
лежителното свидетелство за кано-
нична добросъвестност на Руската 
църква. 

Добросъвестно е изстрадана и нео-
чаквано отминалата великия княз Ва-
силий Василиевич крайно отговорна за-
дача да се превърне в последен страж 
на Православието, което се е оказало 
разклатено в самото си светилище – 
Константинопол – и по този начин е 
било заплашено да изчезне от лицето 
на света. 

Руският религиозен месианизъм на-
истина се ражда в есхатологично 
напрежение, в смутове и тревоги. Но 
събитията оправдават неговата по-
ява. През 1453 г. пада Константино-
пол. През 1472 г. княз Йоан III встъпва 
в брак с племенницата на последния 
византийски император, след което 
двуглавият орел законно започва да 
се рее над Москва. Накрая, през 1480 
г. идва и освобождението от татари-
те. С това още веднъж се потвърж-
дава старата схема на византий-

ските историци за странстващото 
Царство. Нима Старият Рим също не 
се е провалил по отношение на Пра-
вославието! Така се ражда теорията 
за Москва като Трети Рим, главният 
идеолог на която е старецът Фило-
тей (ок. 1465 – 1542 г.) от Елиазаровия 
манастир до Псковск. 

Според неговото послание до вели-
ките московски князе Василий III и 
Йоан IV, Православната църква, по-
добно на известната жена от книга 
Откровение, първоначално бяга от 
Стария Рим в Новия, но и там не на-
мира покой заради обединението с 
латините на „осмия” събор. Констан-
тинополската църква е разрушена, но 
Царството се мести в Третия Рим, 
който е във великата Русия. Там вече 
се събира цялата Християнска църк-
ва, защото два Рима паднаха, трети-
ят стои, а четвърти няма да има. И 
един ще бъде отсега нататък хрис-
тиянският цар под небето.

На практика обаче – и тук ние се 
сблъскваме с действителната тра-
гедия на Руската църква – това тър-
жество на теократичната мечта, 
полетът на национално-религиозното 
съзнание, се превръща в тържество на 
московското самодържавие, а там има 
не само византийски черти, но и ази-
атски, татарски такива. (…)



44 45

С Иван Грозни трагедията на мос-
ковското православие достига своя 
предел. Управлението на този княз за-
вършва развитието на руската теок-
рация. През 1547 г. той приема царско 
миропомазване по примера на, както 
сам казва, гръцките царе и своя пра-
дядо Владимир Мономах и е първият – 
роден по Божията милост – руски цар. 
През 1557 г. източните патриарси по-
твърждават този сан. 

Царуването му започва с памет-
но и многообещаващо встъпление, 
в което по всичко е личало, че отно-
во звучи гласът на Църквата – глас 
на съвестта и призив към християн-
ско строителство. Това е времето 
на митрополит Макарий и Стоглавия 
събор – време на окончателно форми-
ране на руското православие в него-
вото национално себеутвърждаване, 
времето на отец Силвестър и Домо-
строя. Това „благосъстояние” е било 
преди всичко външно, но дори и то е 
прекратено, когато в 60-те години на 
столетието настъпва страховита 
реакция и цялата държава е покрита 
от зловещата сянка на опричнината. 
Тази окончателна победа на самодър-
жавието се оказва полята с мъчени-
ческата кръв на Московския митро-
полит Филип, чието изобличение на 
Йоан Грозни е и последното действие 
на открито изобличаване на Царство-
то от страна на Църквата. След мит-

рополит Филип Руската църква зам-
лъква за дълъг период от време. (…) 

Подобно на закостенялата Византия 
през последните столетия от нейния 
живот, светостта и диханието на 
Духа, Който диша там, където поже-
лае, напускат Московското царство, 
за да се заселят постепенно в горите 
и покрайнините – в периферията на ру-
ската държава. 

Това е епохата на северните подвиж-
ници, които в борба с дивата и неми-
лостива природа откриват своята 

вътрешна свобода. Това са подвижни-

ци като Александър Свирски, Корнилий 

Комелски и Макарий Калязински, като 

Саватий, Зосим и Герман Соловецки, 

като Антоний Сийски и Нил Столбен-

ски. Техният списък може да бъде про-

дължен още. Светостта не обеднява 

и Светата Рус продължава да расте 

успоредно с великодържавната Русия. 

Само че те двете не трябва да бъ-

дат смесвани. Не умира също така и 

истинската жажда за святост. Може 

би именно тогава, в епохата на огру-

бяване и понижаване на нравствено-

то равнище, на откъсване от външ-

ното благочестие и благолепието 

от нравственото им и богословско 

вдъхновение, абсолютната святост 
се превръща в единствения чувстван 
от цялото общество идеал. Наисти-
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на в света може да бъде поддържан, 
пазен и отразяван някакъв христи-
янски облик, но както е очевидно, че 
светът лежи в зло, така и самият 
християнски облик на този свят, ця-
лото благолепие на неговия бит, об-
реди и форми, всичко това в крайна 
сметка се оказва изпълнено от един-
единствен призив: към окончателно 
напускане, към достигане до една 
отвъдпределна свобода, към търсене 
на ново небе и нова земя, където оби-
тава истината. И точно тогава – в 
епохата на налаганите от държава-
та задължения, на фиксирания бит, на 
статичната и тежка сакралност – в 
Русия съзрява типажът на странни-
ка и бродягата, на вечния търсач на 
Светия Дух и на истината, свободен 
в свободата на пълното си отрече-
ние от всичко, и който тъкмо в тази 
свобода намира своето единство с 
хората и с природата. 

Зад парадната, самодоволна и потъна-
ла в битовизма Русия се ражда една 
друга – безбитна и лека Русия, цялата 
озарена от виждането на другия идеа-
лен свят, изпълнена с любов, справед-
ливост и радост. При това този духо-
вен максимализъм не въстава против 
Руската църква. Той не отрича нищо в 
нея, дори напротив – живее от получа-
ваната от нея благодат. 

И все пак постепенно се създава един 
опасен навик да се отделя в Църквата 
обективното, т.е. самата благодат, 
от нейните носители, от самото 
църковно общество. Руският човек 
вярва в необходимостта от свеще-
ника като извършител на тайнства-
та, но не чака от него нищо повече 
– поучение, ръководство, нравствен 
пример. Пък и какво да се очаква от 
представителите на едно духовен-
ство, което се възпитава в условия 
на пълно отсъствие на всякаква шко-
ла, на все повече нарастваща зави-
симост от паството, на бедност, 
чувство за угнетеност и огрубяване. 
Напълно достатъчно е да прочетем 
правилата на Стоглавия събор, отна-
сящи се до бялото духовенство, за да 
се убедим окончателно в неговия упа-
дък през московската епоха. Попът 
отдавна е престанал да бъде глава, 
отец и пастир на църковната общи-
на, за да се превърне в требоизвър-
шител. Ето защо живите души вече 
не търсят утоляване на духовната 
си жажда и духовно ръководство при 
представителите на официалната 
йерархия, а при старците, при свети-
те отшелници. Идеята за Църквата 
като общество изпада от църковно-
то съзнание. Остава грешният свят, 
в който източници на благодат са 
отделни центрове, докосването до 
които се превръща в заветна мечта. 
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Духовният живот постепенно преми-
нава в състоянието на някаква неле-
галност, превръща се в тайнствена 
подземна река, която, наистина, нико-
га не пресъхва в Русия, но която все 
по-малко успява да влияе върху живо-
та на държавата, обществото и в 
крайна сметка върху самата Руска 
църква.

В историята на руското православие 
московският период бележи не една 
органическа епоха, а време на дълбок 
прелом, криза и разделение.

Петър 

В светлината именно на тази криза 
трябва да бъде разтълкувано и ця-
лото седемнадесето столетие, по-
следното столетие на допетровска 
Русия. Това столетие започва в сму-
тове и завършва с личността на Пе-
тър. Често го противопоставят на 
следващата епоха като тъмен фон на 
великите преобразования, като сто-
летие застояло и неподвижно. В тази 
характеристика обаче няма особено 
много истина. Действително и по 
това време мнозина продължават да 
живеят по стария обичай. У мнозина 
дори се чувства изострена необходи-
мост да приковат целия си живот към 
някакъв тържествен їбред – ако не 
свещен, то поне осветен. За неруши-

мостта на отеческите устои и пре-
дания обаче обикновено започват да 
се безпокоят тогава, когато битът 
вече е започнал да се руши. И ето че 
в битовия патос на ХVII век можем 
да почувстваме по-скоро закъсняла 
самозащита против започналия би-
тов разпад и прибягване към їбреда, 
по думите на протойерей Георги Фло-
ровски, отколкото непосредствена ця-
лостност и здравина на бита. Седем-
надесетото столетие открива докрай 
кризата на московското православие и 
показва, че пътят на Москва се е ока-
зал в задънена улица – факт, който пра-
ви неизбежно делото на Петър.

Две главни теми определят живота 
на Руската църква през ХVII в. От 
една страна, това е срещата със За-
пада посредством киевското право-
славие, а от друга – разколът на ста-
рообрядците. И двете страни имат 
огромно значение.

Първата тема ни връща към онази 
Киевска митрополия, която, както 
вече видяхме, остава зад чертата 
на московското православие от ХIV 
век, в момента на започналото съби-
ране на руските земи около Москва. 
Това разделение на Руската църква 
на две митрополии се обяснява, на 
първо място, с политически причини, 
а именно – съперничеството между 
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Москва и Литва за водеща роля в обе-
диняването на държавата. През ХIV 
век Литва на практика е руска земя 
и може да претендира не по-малко от 
Москва за събиране на отделните фе-
одални области. 

Оттук се появява и естественият 
стремеж на литовските князе да имат 
свои, независими от Москва, митропо-
лити – стремеж, който се увенчава с 
успех в края на ХV в. Още по-рано оба-
че, благодарение на брака между Ягело 
и Ядвига Полска (1386 г.), Литовското 
княжество се оказва отначало в лична 
уния с Полша, а по-късно – след подема 
на литовската независимост при Ви-
товт (1398 г.) – вече и в окончателно 
държавно единство с нея. От средата 
на ХV век югозападната митрополия 
се оказва под властта на римокато-
лическите крале, в непосредствен 
контакт първоначално с римокато-
лицизма, а по-късно и с протестант-
ството – под непрестанен и особено 
силен инославен натиск.

Историята на тази трагична борба 
не е възможно да бъде описана тук. 
Не е лесно да си представим нещо 
по-далечно от действителното един-
ство на Църквата в сравнение с това, 
което тогава се е прокарвало с огън 
и меч, осъществявало се е в лъжи и 
насилие и в продължение на столетия 
е всявало покруса сред народите, тро-
вейки християнството със стихийна 

ненавист, за да нарече накрая себе си 
уния, т.е. съединение! Брест-Литов-
ската уния от 1596 г., след която за-
почва периодът на кърваво преследва-
не на Православието в Галиция, Литва 
и във Волина (начело със зловещия об-
раз на Йосафат Кунцевич), е достоен 
финал на византийските унии, с тази 
разлика, че – благодарение на осман-
ското иго – последните се оказват 
само ефимерни, докато Брест-Литов-
ската в продължение на столетия на-
сажда ненавист, разделения и раздори 
сред югозападното славянство и пре-
дизвиква истински гонения срещу Пра-
вославието, които продължават дори 
и през ХХ в. (…)

Борейки се с латинството, по думи-
те на отец Флоровски, православните 
по необходимост се обръщат към за-
падните книги. Така новото поколение 
православни вече изцяло преминава 
през западната школа. Привлича ги и 
западният, латински пример. И цели-
ят смисъл и значение на тази Киевска 
глава от историята на Православие-
то е в това, че именно тогава самото 
православно богословие – в името на 
защитата на Православието от аг-
ресията на униатите – постепенно 
се въоръжава с оръжията на Запада, 
постепенно се облича в латински схо-
ластически категории.
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Решаващо се оказва влиянието на 

известния Киевски митрополит Пе-

тър Могила (1633–1647). Той е убе-

ден в прозападните си настроения 

и е западняк дори по своя вкус и по 

навиците си. В Киев, в противовес 

на Братската славяно-гръцка школа, 

той основава вече изцяло латино-

полско училище, което скоро успява 

да погълне „Братското”. Програмата 

на това училище е взета наготово 

от школите на йезуитите, а в него 

преподават учители, които са пре-

минали полските йезуитски колежи. 

Сега вече въпросът православие или 

римокатолицизъм се превръща само 

във въпрос на юрисдикция – разлика 

във вярата тези западняци вече не 

чувстват, тъй като целият им на-

чин на мислене е изцяло латински. 

И главният богословски паметник 

на това движение – Православното 

изповедание, приписвано обикновено 

на името на Петър Могила – е в същ-

ността си латинско изповедание. 

То дори е и написано на латински. 

Наистина в него се отхвърля папско-

то главенство, но духът му е изця-

ло римокатолически. Така от Петър 

Могила започва и проникването на 

латинските формули и теории в пра-
вославното богослужение.

В историята на руското православие 
това присаждане към украинския ба-
рок се оказва необикновено важно – 
още преди Петър Велики и неговите 
прозорци към Европа, поставили цяло-
то руско богословие и руската духов-
на школа в зависимост от Запада. 

По думите на Ключевски, западнору-
ският монах, обучен в латинска шко-
ла или в руска школа, устроена по ла-
тински образец, е първият, призован в 
Москва, проводник на западната наука. 
Бащи на новото руско школско бого-
словие са двама очевидни латиняни – 
Симеон Полоцки и Паисий Лигаридис. В 
самата Москва се появяват йезуити, а 
спорът относно времето на преложе-
ние на св. Дарове, възникнал през 70-
те години на века в Москва, по самата 
си тематика е типично западен спор. 
Първите школи се откриват в Москва 
по образеца на киевските. Ето защо, 
когато настъпват Петровите рефор-
ми, руската богословска наука се оказ-
ва вече изцяло западна. На западното 
влияние Руската църква не е в състоя-
ние да противопостави нищо. И тук 
отново ще припомним, че това е така, 
защото нейната среща със Запада не 
е свободна среща на православната 
традиция със Запада, а просто завою-
ване на нововъоръженото православие 
от латинството.
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За тази криза на Преданието свиде-
телства трагичната история на раз-
кола, главната причина за чиято поява 
е въпросът за изправянето на цър-
ковните книги. Зад този въпрос оба-
че в църковното съзнание стоят още 
по-дълбоки въпроси и съмнения. Със 
смутните времена завършва изолаци-
ята на Московското царство, оказало 
се на кръстопът и дори в безпътица. 
Срещите с чужденците, зачестилите 
и укрепили се връзки с Киев, с Изтока 
и със Запада непосредствено и насто-
ятелно изискват привеждане в порядък 
на собствения църковен дом, събуж-
дат мисълта и разкриват едностран-
чивостта, недостатъчността и неза-
щитеността на московските местни 
предания. 

Особено остро, във връзка с книгопе-
чатането, стои въпросът за богослу-
жебните книги. В техните ръкописи 
откриват твърде много разночетения. 
По кои кодекси да се печата? Книгите 
с литовски печати предизвикват съм-
нения относно своето православие, а 
руските се оказват повредени и про-
тиворечиви. При Михаил Теодорович 
няколко пъти се стига до остри раз-
риви и осъждания. Такова е, например, 
осъждането през 1618 г. на Троицкия 
архимандрит Дионисий, занимаващ се 
с поправките в Требника. Още в сама-
та страст, с която се извършва този 
процес, се чувстват неблагополучие-
то и тревожността на руското цър-

ковно съзнание. С възцаряването на 
Алексей Михайлович реформаторски-
те настроения в двореца се засилват. 
За Москва това е време на засилване 
на киевското влияние и на наплива в 
Русия на хора от Запада. Специално 
внимание обаче трябва да бъде обър-
нато на тесните връзки с православ-
ния Изток – при Алексей Михайлович 
на няколко пъти виждаме в Москва 
патриарси от Изтока. Те участват и 
в делото на Никон, и в осъждането на 
старата вяра, с тях се водят дълги 
преписки и немалко руснаци се отпра-
вят на Изток. И колкото и да е стран-
но, именно тези нови връзки с гърците 
се оказват един от източниците на 
разколи и смутове. 

Накрая е решено богослужебните кни-
ги да бъдат изправени по гръцките 
образци. Този гръцки мотив изхожда 
от царя и близкия до него кръг от ре-
внители. Но именно в това е и цялата 
трагедия, че приемайки гръцкото, в 
Москва вече не могат да се ориенти-
рат вътре в самите качества на това 
гръцко, което много често се оказва 
повредено не по-малко от руското, и 
не разбират, че цялата линия, мисле-
на от тях за права, върви при пълно 
отсъствие на културна и богословска 
перспектива. 
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Синодалният период

Може да се каже, че значението на 
Петровите реформи и оценките за 
тях са основният руски спор. Темата 
е болна и остра и за руското църков-
но съзнание. Наистина днес никой не 
би защитавал духа на църковните ре-
форми на цар Петър и синодалната 
структура на Руската църква с ней-
ния оберпрокурор и ведомството на 
православното изповедание. Открит 
остава обаче дълбокият въпрос, чес-
то скриван зад останалите, за общия 
смисъл на синодалния период в конте-
кста на цялата история на руското 
православие. (…)

Едва ли някой би оспорвал, че рефор-
мите на цар Петър са били предимно 
рязко скъсване с теократичната тра-
диция, съзнателно и всестранно пре-
минаване към западната настройка на 
съзнанието. Това е възцаряване в Ру-
сия на западния абсолютизъм. 

Обикновено Петър и неговите при-
емници, както и въобще целия петер-
бургски период, обвиняват в отнемане 
на свободата и самостоятелността 
на Руската църква. Но свободна в съ-
временния смисъл на думата Църква-
та не е била никога след времето на 
св. Константин Велики – нито във Ви-
зантия, нито в Русия. 

И все пак, макар и несвободна, тя ясно 
се е различавала от държавата, не е 
зависила от държавата в самото си 
вътрешно битие, устройство и жи-
вот. Колкото и далеч да са стигали на-
рушенията на симфонията, те винаги 
са оставали именно нарушения и рано 
или късно са били признавани за та-
кива – например в случаите на прос-
лава на техните жертви от страна 
на самите владетели. А това е било 
така, защото държавата е признавала 
един висш закон, който стои по-високо 
от нея, и този закон е точно христи-
янската истина, чиято пазителка е 
Църквата. 

Западният абсолютизъм, който е ро-
ден в борбата против Църквата, от-
рича всякакво право на Църквата да 
бъде съвест на държавата и я свива 
в тесните рамки на обслужването 
на духовните нужди на хората, като 
при това си присвоява правото да оп-
ределя както самите нужди, така и 
начините за тяхното обслужване. В 
попечителното си вдъхновение поли-
цейската държава по неизбежност се 
обръща против Църквата. Държава-
та не само опекунства, но и взема от 
Църквата, отнема в своя полза, поема 
върху себе си нейните собствени за-
дачи. Тя взема, без да я споделя, за-
дачата да се грижи за религиозното 
и духовното благополучие на народа. 
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И ако след това се доверява или по-
ръчва тази грижа отново на духовния 
чин, то това вече е в порядъка и по 
протокола на едно държавно предста-
вителство, така че само в пределите 
на тези й делегирани права и поръче-
ния на Църквата се определя място 
в системата на народно-държавния 
живот, но само по държавнически мо-
тиви и според мярата на държавните 
нужди. Така пише протойерей Георги 
Флоровски.

Канонично погледнато, руският Си-
нод е признат от източните пат-

риаршии и сакраментално-йерар-

хичната структура на Църквата не 

е повредена. Ето защо остротата 

на реформата не е в каноничната 

й страна, а в психологията, от коя-

то тя израства. Чрез учредяване-

то на своя Синод Руската църква 

се превръща в един от държавните 

департаменти и до 1901 г. членове-

те на този Синод в произнасяните 

от тях клетви величаят импера-

тора като последен съдия на тази 

Духовна колегия, а всичките им ре-

шения се възприемат по силата на 

дадената им от Негово Царско Ве-

личество власт или според указа на 
Негово Императорско величество. 
По най-добър начин тази психология 
е изразена в Духовния регламент на 
знаменития Теофан Прокопович от 
1721 г., с който в Русия са пренесени 
всички основни принципи на протес-

тантството, заедно с неговото 
разбиране за взаимоотношенията 
между Църквата и държавата, в кое-
то Църквата – видима, т.е. земна в 
тази епоха – се мисли именно като 
религиозна проекция на самата дър-
жава. 

Руската власт не успява да осъз-
нае точно тази коренна и основопо-
ложна лъжа на Петровата реформа, 
която на практика не отхвърля чак 
до Революцията от 1917 г. В тази 
реформа е заложена една основна 
двусмисленост на църковно-държав-
ните отношения, която е тровила 
поравно и държавното, и църковно-
то съзнание. Защото трябва да се 
подчертае, че Руската църква по 
същество и по съвест не приема 
Петровите реформи. За нея импера-
торът си остава Божи помазаник, 
а самото му помазване тя продъл-
жава да възприема в категориите 
на византийската и московската 
теокрация. Ето защо държавата 
и Църквата възприемат царската 
власт различно, изхождайки спрямо 
нея от почти противоположни пред-
поставки. Сега обаче с византий-
ското царско миропомазване, т.е. 
с посвещаването на земния цар за 
служение на истинския Цар на хрис-
тияните (а в този смисъл визан-
тийското миропомазване на теория 
е ограничение, а не абсолютизация 
на царската власт), Руската църк-
ва помазва самия западен абсолю-
тизъм! 
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Така някога блестящият гвардейски 
офицер, който по своето божестве-
но право на кръвта и наследството 
действително е неограничен госпо-
дар на милиони хора – бил той визан-
тийски василевс или московски цар, – 
застива в сакралното си облачение, с 
кръст на главата, като икона на све-
щеното християнско Царство. 

Тази икона Църквата и народът са 
виждали в него винаги, но – започвай-
ки от Петър I  – тя не може да бъде 
почувствана от самата държава. 
Напротив, самата държава вече е из-
цяло построена върху принципите на 
западния абсолютизъм. 

И тъкмо тази разлика между отноше-
нието на държавата към Църквата 
(която вече е само ведомство на пра-
вославното изповедание) и на Църква-
та към държавата (т.е. към Божия по-
мазаник) съставлява основната лъжа 
на синодалния период.

И във Византия, и в Москва Църквата 
и държавата говорят на един и същ 
език, живеят в едни и същи измере-
ния на съзнанието. Ето защо, въпре-
ки цялото подчинение на Църквата 
спрямо държавата, Църквата про-
дължава да запазва огромен автори-
тет в държавния живот – от върха 

до низините. Сега, благодарение на 

различието в употребяваните езици 

и несводимостта на светогледите, 

Църквата придобива оттенъка на 

някакъв анахронизъм и остатък от 

древността – не толкова външно, 

колкото най-вече вътрешно, психо-

логически. Нейната стара теокра-

тична идеология й пречи – при това 

твърде дълго време – да усеща своя 

плен в чуждия за нея свят, да осъзна-

ва цялата лъжа на своето подчине-

ние на една империя, която във всич-

ките си корени вече не е православ-

на, да поиска свободата и признание 

на свършения вече факт на отделяне 

на Църквата от Царството. 

При това положение остава само 

мълчаливата уплаха, послушанието 

спрямо закона. Отец Флоровски пише, 

че с началото на Петровата епоха 

руското духовенство се превръща в 

едно изплашено съсловие. Отчасти 

то се спуска или по-точно – бива из-

тласкано в низините на общество-

то, а на върховете се установява 

двусмислено мълчание. Най-добрите 

се затварят в себе си и намират при-

бежище във вътрешната пустиня на 

сърцето. Тази уплашена скованост на 

духовния чин е едно от най-трайните 

следствия от Петровите реформи. И 

занапред руското църковно съзнание 

ще се развива точно под този двоен 
тормоз – на административните за-
поведи и вътрешната уплаха.
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Но дори и под тази държавна преса, 
станала докрай чужда за Църквата, 
църковният живот не замира и сино-
далният период – обратно на твърде 
широко разпространеното убежде-
ние – съвсем не трябва да се смята 
за време на упадък и оскъдяване на 
духовните сили, нито пък за време на 
някаква дегенерация. 

Много често забравят за голямата 
и дълбока култура, която, за разлика 
от московската епоха, постепенно 
се твори в Руската църква през тези 
столетия. Тази култура наистина за-
почва със силно присаждане на запад-
ни влияния и традиции. Самият цар 
Петър в своите църковни преобразо-
вания се опира на киевците и с тях за-
меня великоруските архиереи. Поради 
това руската духовна школа (която 
до 1750 г. открива 26 семинарии) се 
оказва латинска както по своя език, 
така и по духа на преподаване. И не 
може да съществува никакво съмне-
ние, че това пренасяне на латинската 
школа на руска почва означава разрив 
в църковното съзнание – разрив меж-
ду богословската ученост и църковния 
опит. Наистина, в Русия продължават 
да се молят на славянски, но вече бо-
гословстват по латински образец. В 
църковно-богословския опит на Руска-
та църква това богословско западни-
чество, разбира се, изиграва реша-
ваща роля, която не трябва да бъде 

умалявана. И въпреки всичко, след сто-
летията на московска тъмнина, след 
прекъсването на всички училищно-кул-
турни традиции в лицето на тази нова 
школа за първи път в Руската църква 
се връщат умствената дисциплина, 
просвещението и вдъхновението от 
творчеството. 

На развитието на руското богословие 
протойерей Георги Флоровски посве-
щава цялото си изследване Пътища-
та на руското богословие. Тук няма-
ме възможност дори само да изброим 
имената. Важно е обаче едно – макар 
при посредството на Запада, макар 
чрез латинските и немските книги, 
в Православието все пак отново ожи-
вява забравената велика традиция на 
мисълта, традицията на безкорист-
ното търсене и аскетично служение 
на Истината. В културните кръгове 
нашата духовна школа е имала и има 
лоша репутация. За нея съдят по Се-
минарските очерци на Помяловски, по 
Варнава Препотенски или Ракитин. 
Така семинарщината се е превърнала 
в омразна дума. Но в надигащия се от 
всички страни обскурантизъм, при ця-
лото занижаване на нивото и огрубя-
ването на всички традиции, тази бе-
дна и потисната духовна школа, прези-
рана и често немощна, оживява като 
славно огнище на руската култура, а в 
историята на Православието нейните 
заслуги са огромни. 
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Научното ниво и научната свобода 
на професорите в руските духовни 
академии – тези свети академии, по 
думите на митр. Антоний (Храпо-
вицки) – не отстъпват по нищо от 
нивото на западноевропейските и 
руските световни учени и дори много 
често го превъзхождат. 

Наистина това богословие е и остава 
школско, а неговите заслуги са повече 
в областта на историята и филосо-
фията, и въобще по-скоро в подготов-
ката на истинското богословско въз-
раждане. Но отново то дава на Русия 
и митрополит Филарет, и Несмелов. В 
началото на ХХ век руското богосло-
вие е в навечерието на своя истински 
творчески разцвет, на възраждането 
си в цялата му сила – във вселенската 
традиция на Православието. И точно 
в този момент идва Революцията.

Синодалният период е белязан и от 
едно несъмнено възраждане на руско-
то монашество и небивал разцвет на 
светостта. 

Осемнадесетото столетие е оза-
рено от образа на св. Тихон Задон-
ски (1724–1782), а началото на де-
ветнадесетото – от удивителния 
светец, преподобния Серафим Са-
ровски, старците от Оптинската 

пустиня и още много центрове на 

духовния живот. Тук вече съвсем 

отчетливо се изразяват древните, 

но и вечно млади традиции на Пра-

вославието, изявява се в цялата си 

сила непрекратяващият се зов към 

почестите на висшето призвание. 

Зад официалната, сложна и трагич-

на история на Петербургска Русия 

отново виждаме една друга, никога 

непрекратяваща се история – ис-

торията на бавното събиране на 

руския дух, на придобиване на благо-

дат и просветляване на потъмнелия 

човешки образ чрез неизказаната 

слава на Първообраза. 

Да се свежда историята на Русия 

до историята на нейната култура, 

до нейните политически борби и об-

щественото движение в нея или до 

икономическото й развитие и да се 

забрави този полюс на светостта, 

привличащ към себе си толкова мно-

го хора, при това съвсем не само от 

простолюдието, да се пропусне това 

постепенно, но така вдъхновяващо 

вътрешно освобождаване на Правос-

лавието от казионната му съдба, оз-

начава да се пропусне най-съществе-

ното в духовния път както на Русия, 

така и на Православието въобще в 

съдбоносното деветнадесето сто-

летие, когато вече се вдига завесата 

за делата на двадесетото.
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И наистина, не можем да не забеле-
жим, че историята на Русия е тра-
гедия и че именно този трагизъм я 
прави толкова значителна от гледна 
точна на целия исторически път на 
Православието. 

Когато разсъждаваме за руската 
култура и за великата руска лите-
ратура, не можем да не признаем, че 
Петровото обръщане на Запад е било 
не само неизбежно, но и необходимо. 
Защото само в тази свободна среща 
със света Русия се превръща в сама-
та себе си, израства в целия си ръст 
и намира своето призвание, а това 
призвание е да преодолее онзи стра-
шен разрив между Изтока и Запада, 
който започва още през Среднове-
ковието и представлява основният 
грях на целия християнски свят. 

В Русия много спорят върху Изтока 
и Запада, но на практика самата Ру-
сия е тази, която припомня отдавна 
изгубената в европейското съзнание 
истина, че самото противопоставя-
не е не само лъжовно, но и греховно 
– защото засяга изначалното един-
ство на християнския свят, чиято 
история възхожда към чудото на 
Петдесетница. Всичко добро, което 
Русия е създала в своята история, е 
резултат от вътрешното примире-
ние на източното и западното, т.е. 
това е истинският и неумиращ плод, 
израснал от нейните византийски 

семена, но успял да узрее едва кога-

то се включва отново в общата ис-

тория на християнския свят.

„Европа е наша майка, както и Ру-

сия е втората ни майка; от Европа 

взехме много и отново ще вземем, и 

няма да пожелаем да се проявим като 

неблагодарни” – това не са думи на 

прозападно настроен човек, а думи, 

които отиват колкото отвъд запад-

ничеството, толкова и отвъд славя-

нофилството – към самите върхове 

на мъдростта. Това са думи на Дос-

тоевски, изречени от него на прага 

на смъртта. Последното упование на 

великия писател е месианизмът, но 

в същността си този месианизъм е 

европейски, произтичащ от усеща-

нето за Русия като за нещо по-добро 

от Европа – държава, която е призва-

на да спаси и обнови Европа. И нека, 

по думите на Владимир Вейдле, това 

упование да не е било съвсем оправда-

но. Хората обаче, съхраняващи подоб-

на вяра, не са хора, които се обръщат 

с лице на изток – те се обръщат към 

Европа, вярвайки, че тъкмо там ще 

възсияе източният, т.е. руски, т.е. 

обновен европейски свят. Единстве-

ното, което те все още не са знаели, 

е, че според мярата на изпълнимост 

на това пророчество, те вече сами 

са го били изпълнили. Руската лите-

ратура се ражда със западното си 
присаждане, започва с подражание на 
западната. 
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Но във велика световна литерату-
ра – при това повече от литература 
за съвременното християнско съз-
нание – тя се превръща едва когато 
престава да бъде западна или източ-
на. Колкото повече тази литература 
се превръща в просто руска, толко-
ва повече започват да се разкриват 
нейните християнски корени – тук по 
някакви тайнствени, още не докрай 
изучени пътища, изначалното хрис-
тиянско православно вдъхновение на 
Русия 

се оказва душа, съвест и дълбочина 
на същата тази дворянска западно 
ориентирана култура. Нещо повече – 
онова, което само източното Право-
славие разкрива, чувства и съзира в 
света, в човека и в живота, се пре-
връща в източник на нови дълбини и 
нови откровения в руската литера-
тура. Човекът, за когото се разказва 
в тази литература и към когото тя е 
обърната, е християнин не по смисъла 
на равнището на своето нравствено 
съвършенство, а по смисъла на онази 
дълбочина и онова освещение, с които 
тя чувства и описва този човек. … И 
не е случайно, че за самите руснаци 
през ХIХ век литературата се пре-
връща в нещо повече от литература, 
че в нито една страна писателят не 
плаща толкова често за своето изку-
ство с кръвта си и със своя живот, 
както това става в Русия.

Руската мисъл също се ражда под вли-
янието на Запада. Отдавна е извест-
но, че както западничеството, така и 
славянофилството в Русия са плод на 
немския идеализъм на Хегел и на Ше-
линг. И тук обаче ставаме свидетели 
на превръщането на самото влияние 
в нещо повече от подражателна фи-
лософия, защото това, което идва от 
дълбините на православната памет, 
внезапно изпълва и западните схеми с 
ново съдържание и нова сила. 

От Хомяков, когото Самарин нарича 
учител на Църквата, до руските фи-
лософи и богослови на ХХ век в тема 
на руската мисъл все по-очевидно се 
превръща вселенската истина на Пра-
вославието – не византинизмът и не 
Изтокът, а именно всеобемащият и 
окончателен християнски синтез. И 
това не са само мисловни схеми, за-
щото зад тях, както вече казахме, все 
по-силно се разгаря светлината на ду-
ховното възраждане в самата Руска 
църква, връщането на самото църков-
но съзнание към живия и вечен източ-
ник на неговата вяра.

Да, в Русия Православието започва да 
излиза от своето източно уединение 
чрез възраждане в самото себе си 
на онзи вселенски дух, вън от който 
то престава да бъде Православие и 
се превръща в православен бит – не 
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вечен отговор на света за неговите 
копнежи, надежди и стремления, а бяг-
ство от този свят в уютни, душевни 
безизходици.

Трагедията обаче е там, че за Русия 
този път не е единствен; че на прак-
тика с всяко столетие и с всяка из-
минала година в нея нараства и онова 
страшно раздвоение, което накрая 
завършва с тър-жеството на бол-
шевизма. И отново много се спори за 
това западни ли са били, или източни 
корените на злото. И никога дотога-
ва като че ли не се разкрива с такава 
сила връзката на всичко в история-
та – преплитането на причинност 
и свобода, на добро и зло, – както в 
надигането на руската катастро-
фа. Както и крайната вкорененост 
на всичко именно в самата дълбочи-
на – там, където се прави духовният 
избор. В Русия едновременно с нара-
стването на светлината се увелича-
ва и тъмнината и това е страшното 
предупреждение, съд и напомняне, че 
тъмнината се е оказала по-силна.

В историческия път на Православие-
то руската глава (разбира се, засега) 
е последна, завършваща. Тук, в Русия, 
Православието отново става исто-
рия, бива осъзнато като път и зада-
ча, като творческо вдъхновение за 
живот. Пътят се оказва прекъснат. 
Още в периода на гоненията кръвта 
на мъчениците полага началото на 
нова глава от историята на Право-
славната църква. По това трябва да 
се мери и бъдещето – именно мъче-
ниците свидетелстват за това, че в 
този лежащ в зло свят непреодолимо, 
вечно живо и вечно побеждаващо ос-
тава единствено онова, което е вко-
ренено изцяло във верността си към 
Христос.

Откъси от книгата на протопр. 
Александър Шмеман „Историче
ският път на Православието“, изд. 
„Омофор“, С., 2009 г. Превод от 
руски: Борис Маринов
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 и грехът на човешките 
разделения

Определение на 
Архиерейския 
събор на Руската 
православна църква 
през 2000 г. 

Единството на Църквата
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1. Православната църква е истин-
ската Църква Христова, създа-

дена от Самия Господ и Спасител; 
Църква, която Светият Дух утвърж-
дава и изпълва; Църква, за която Сам 
Спасителят е казал: „Ще създам Моя-
та Църква и портите адови няма да й 
надделеят“ (Мат. 16:18). Тя е Едната, 
Света, Съборна (Католична) и Апос-
толска Църква, пазителка и пода-
телка на Светите Тайнства в целия 
свят, „стълб и крепило на истината“ 
(1 Тим. 3:15). Тя носи пълнотата на 
отговорността за разпростране-
нието на Истината на Евангелието 
Христово в света, както и пълнота-
та на властта да свидетелства за 
„вярата, веднъж завинаги предадена 
на светиите“ (Иуд. 3).

2. Христовата Църква е една и 
единствена (св. Киприян Карта-

генски, „За единството на Църквата“). 
Основание за единството на Църква-
та – Тялото Христово – е това, че тя 
има един Глава – Господ Иисус Хрис-
тос (Еф. 5:23), и в нея действа един 
Дух Свети, оживотворяващ Тялото на 
Църквата и съединяващ всички нейни 
членове с Христос като неин Глава.

3. Църквата е единство на „новия 
човек в Христа“. Със Своето въ-

плъщение и въчовечение Божият Син е 
„започнал нова дълга редица човешки 
същества“ (св. Ириней Лионски), съз-

давайки нов, благодатен народ, духов-
но потомство на Втория Адам. Един-
ството на Църквата е над и отвъд 
всяко човешко и земно единство, то 
е дадено свише като съвършен и бо-
жествен дар. Членовете на Църквата 
са обединени в Христа от Него Самия, 
обединени като лозови пръчки в лоза-
та, вкоренени в Него и събрани в един-
ството на вечния и духовния живот.

4. Единството на Църквата пре-
одолява всички бариери и грани-

ци, в това число расовите, езиковите, 
социалните. Благовестието на спа-
сението трябва да се възвестява на 
всички народи, за да ги обедини в едно 
лоно, да ги съедини със силата на 
вярата, благодатта на Светия Дух 
(Мат. 28:19-20; Марк. 16:15; Деян. 1:8).

5. В Църквата се преодолява враж-
дебността и отчуждението 

между хората, разделеното от греха 
човечество се обединява в любов по 
образа на Единосъщната Троица.

6. Църквата е единство на Духа в 
съюза на мира (Еф. 4:3), пълно-

та и непрекъснатост на благодат-
ния живот и духовния опит. „Гдето 
е Църквата, там е и Божият Дух, и 
гдето е Божият Дух, там е и Църква-
та и всяка благодат“ (св. Ириней Ли-
онски, „Против ересите“, книга 3, гл. 
XXIV). Единството на благодатния 
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живот е основата на единството и 
неизменността на църковната вяра. 
Винаги и неизменно „учи Светият Дух 
посредством светите отци и учи-
тели. Католичната църква не може 
да греши или да се заблуждава и да 
изрича лъжа вместо истина: защото 
Светият Дух, винаги действащ чрез 
вярно служещите отци и учители на 
Църквата, я опазва от всяка заблуда“ 
(Послание на източните патриарси).

7. Църквата има вселенски характер 
– тя съществува в света под фор-

мата на различни поместни Църкви, 
но единството на Църквата ни най-
малко не намалява от това. „Църква-
та, озарена от Господнята светлина, 
разпръсква по целия свят своите лъчи; 
но светлината, която се разлива на-
всякъде, е една и съща, и единството 
на тялото си остава неразделено. По 
цялата земя простира тя клоните си, 
натегнали от плодове; обилните й по-
тоци текат надалеч — и при всичко 
това главата остава една, едно нача-
ло, една майка, богата с изобилно пло-
доносене“ (св. Киприян Картагенски, 
„За единството на Църквата“).

8. Църковното единство е в не-
разривна връзка с Тайнството 

Евхаристия, в което вярващите, при-
частявайки се с Едното Тяло Христо-
во, наистина и действително се съ-
четават в едно и католично тяло, в 
тайнството на Христовата любов, 

в преобразяващата сила на Духа. „Та 
нали щом „всички от един хляб се при-
частяваме“, ние сме едно тяло (1 Кор. 
10:17), защото Христос не може да 
бъде разделян. Затова и Църквата се 
нарича Тяло Христово, а ние сме от-
делните му членове според разбира-
нето на апостол Павел (1 Кор. 12:27)“ 
(св. Кирил Александрийски).

9. Едната Света Съборна Църква 
е Апостолска Църква. Чрез бого-

установеното свещенство даровете 
на Светия Дух се предават на вярва-
щите. Апостолското приемство на 
йерархията от светите апостоли е 
фундаментът на общността и един-
ството на благодатния живот. Кой-
то се отцепва от законото свещено-
началие, се отцепва от Светия Дух, 
от Самия Христос. „Всички следвай-
те епископа, както Иисус Христос  – 
Отца, а презвитерите като апос-
толи. Дяконите пък почитайте като 
заповед Божия. Без епископа никой да 
не прави нищо, отнасящо се към Църк-
вата. Гдето е епископът, там трябва 
да бъде и народът, точно както где-
то е Иисус Христос, там е и католич-
ната Църква“ (cв. Игнатий Антиохий-
ски, Послание до смирненци, 8).

10. Само чрез връзката си с кон-
кретната църковна община 

всеки член на Църквата осъществява 
общението си с цялата Църква. Нару-
шавайки каноничните си връзки със 
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своята поместна църква, християни-
нът с това поврежда благодатното 
единство с цялото църковно тяло, 
откъсва се от него. Всеки грях в една 
или друга степен ни отдалечава от 
Църквата, въпреки че не ни отлъчва 
напълно от нея. Според разбирането 
на Древната църква отлъчването е 
било изключване от евхаристийно-
то събрание. Но приемането на от-
лъчения в църковно общение никога 
не се е извършвало чрез повторение 
на Кръщението. Вярата в неизглади-
мостта на Кръщението се изповядва 
в Никео-Цариградския символ на вя-
рата: „Изповядвам едно Кръщение за 
прощаване на греховете“. 47-то апос-
толско правило гласи: „Епископ или 
презвитер, ако кръсти отново човек, 
които има истинско Кръщение… да 
бъде низвергнат“.

11. С това Църквата свидетел-
ства, че отлъченият запаз-

ва „печата“ на принадлежността си 
към Божия народ. Приемайки обратно 
отлъчения, Църквата връща към жи-
вот онзи, който вече е бил кръстен 
от Духа в едното Тяло. Отлъчвайки 
от общение своя член, получил от нея 
Кръщение, Църквата се надява той да 
се върне [при нея]. Тя разглежда само-
то отлъчване като средство за ду-
ховно възраждане на отлъчения.

12. В течение на вековете Хрис-
товата заповед за единство 

е била нееднократно нарушавана. 
Въпреки заповяданото от Бога ка-
толично единомислие и единодушие, 
в християнството са възникнали 
разномислия и разделения. Църквата 
винаги се е отнасяла строго и прин-
ципно както към онези, които са били 
против чистотата на спасителна-
та вяра, така и към онези, които са 
внасяли разделения и смутове в нея: 
„Защо са тези разпри, негодувания, 
несъгласия, разделения и караници 
между вас? Нямаме ли всички един 
Бог и един Христос, и един Дух на 
благодатта, излят върху нас, и едно 
звание в Христа? Поради що раздира-
ме и разкъсваме членовете Христо-
ви, въставаме против собственото 
си тяло, и до такова безумие стига-
ме, че дори забравяме, че сме членове 
един другиму?“ (св. Климент Римски, 
Послание до коринтяни, 1:46).

13. В течение на християнска-
та история от единството 

с Православната църква са се отде-
ляли не само индивидуални христия-
ни, но и цели християнски общности. 
Някои от тях са изчезнали в хода на 
историята, други са се запазили през 
вековете. Най-съществените раз-
деления през първото хилядолетие, 
запазени до ден днешен, са станали 
поради това, че част от християн-
ските общини не са приели решения-
та на III и IV Вселенски събори, в ре-
зултат на което в отделено състоя-
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ние са се оказали съществуващите и 
до днес Асирийска църква на Изтока, 
дохалкидонските църкви – Коптска-
та, Арменската, Сиро-Яковитската, 
Етиопската, Малабарската. През 
второто хилядолетие отделянето на 
Римската църква е било последвано 
от вътрешни разделения в западното 
християнство, свързани с Реформа-
цията и довели до един непрестанен 
процес на образуване на множество 
християнски деноминации, които не 
са в общение с Римския престол. Въз-
никвали са също отпадания от един-
ството с поместните православни 
църкви, в това число и с Руската пра-
вославна църква.

14. Заблудите и ересите са след-
ствие от егоистично себеут-

върждаване и обособяване. Всеки раз-
кол или схизма водят в една или друга 
степен до отпадане от църковната 
пълнота. Разделението, дори ако то 
се извършва поради причини от не-
вероучителен характер, е нарушение 
на учението за Църквата и в крайна 
сметка води до изкривявания във вя-
рата.

15. С устата на светите отци 
Православната църква твър-

ди, че можем да се спасим само в Хрис-
товата църква. Но в същото време 
общините, отпаднали от единство 
с Православието, никога не са били 
разглеждани като напълно лишени от 
Божията благодат. Разривът на цър-

ковното общение неизбежно води до 
повреда на благодатния живот, но не 
винаги до пълното му изчезване в от-
делилите се общини. Имено с това е 
свързана практиката хората, които 
идват от инославни общности в Пра-
вославната църква, да се приемат не 
само чрез Кръщение. Въпреки разрива 
в единението, остава някакво непъл-
но общение, служещо като залог за 
възможността отделените христи-
яни да се завърнат в единството на 
Църквата, в католичната пълнота и 
единство.

16. Църковното положение на от-
делилите се християни не се 

поддава на еднозначно определение. 
В разделения християнски свят има 
някои признаци, които го обединя-
ват: това е Словото Божие, вярата в 
Христос като Бог и Спасител, дошъл 
в плът (1 Йоан. 1:1-2; 4, 2, 9), и искре-
ното благочестие.

17. Съществуването на различни 
начини за приемане на бивши 

инославни (чрез Кръщение, чрез Ми-
ропомазание, чрез Покаяние) показва, 
че Православната църква подхожда 
диференцирано към инославните кон-
фесии. Критерий е степента на за-
пазеност на вярата и устройството 
на Църквата и нормите на духовния 
християнски живот. Но, установя-
вайки различни начини за приемане, 
Православната църква не издава при-
съда за степента на запазеност или 
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повреденост на благодатния живот в 
инославието, смятайки това за тай-
на на Промисъла и Божия съд.

18. Православната църква е ис-
тинската Църква, в която се 

запазва неповредено Светото Преда-
ние и пълнотата на спасителната Бо-
жия благодат. Тя е запазила в цялост 
и чистота свещеното наследство 
на апостолите и светите отци. Тя 
съзнава тъждествеността на свое-
то учение, богослужебна структура 
и духовна практика с апостолското 
благовестие и Преданието на Древ-
ната Църква.

19. Православието не е „нацио-
нално-културна принадлеж-

ност“ на Източната църква. Правос-
лавието е вътрешно качество на 
Църквата, запазване на вероучител-
ната истина, богослужебния и йерар-
хичния ред и принципите на духовния 
живот, пребъдващи непрекъснато и 
неизменно в Църквата от апостол-
ско време. Не трябва да се поддава-
ме на изкушението да идеализираме 
миналото или да игнорираме трагич-
ните недостатъци или несполуки в 
историята на Църквата. Образец за 
духовна самокритика ни дават преди 
всичко великите отци на Църквата. 
Историята на Църквата познава не-
малко случаи, когато в ерес е изпа-
дала значителна част от църковния 
народ. Но тя също така знае и това, 
че Църквата се е борела принципно с 

ереста, познава и много случаи, кога-
то заблудените са се излекували от 
ереста, покаяли са се и са се върнали 
в лоното на Църквата. Именно тра-
гичният опит на появата на неправо-
мислие в недрата на самата Църква 
и борбата с него е научил чедата на 
Православната Църква да бъдат бди-
телни. Православната Църква, смире-
но свидетелствайки за това, че пази 
истината, в същото време помни и 
за всички исторически появявали се 
съблазни.

20. Поради нарушаването на за-
поведта за единството, пре-

дизвикало историческата трагедия на 
схизмата, разделилите се християни, 
вместо да бъдат пример за единство 
в любов по образа на Пресветата Тро-
ица, са станали източник на съблазън. 
Разделеността на християните е от-
крита и кървяща рана върху Тялото 
Христово. Трагедията на разделения-
та е станала сериозно видимо изкри-
вяване на християнския универсализъм, 
препятствие за християнското свиде-
телство пред света. Защото дейст-
веността на това свидетелство от 
страна на Църквата Христова зави-
си в немалка степен от това доколко 
проповядваните от нея истини се въ-
плъщават в живота и практиката на 
християнските общини.

(със съкращения)

Превод от руски: Андрей Романов
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Нови книги: трето допълнено  
издание на книгата
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Християнството е монотеис-
тична вяра. То се ражда с изли-
зането на неговия основател, 

Иисус Христос, на проповед и с поя-
вата на първите повярвали в Него – 
апостолите. За християните Иисус 
Христос е средоточието, центърът 
на историята1, към която води и от 
която произтича смисълът на све-
та. Той заявява за Себе Си: „Аз съм 
Алфа и Омега, Първият и Последни-
ят“ (Откр. 1:10). С излизането Си на 
проповед Той открито обявява, че 
всички очаквания на света се изпъл-
ват в този момент (Лука 4:16-19). Ии-
сус Христос идва, за да спаси човека 
от греха, да му предложи обръщане 
(гр. метанойя, покаяние) в правил-

1 Съвременният свят се отказва от това 
разбиране. Въпреки това, летоброенето 
все още се брои до Него и след Него, т.е. 
„пр. Хр. – преди Христа“ и „сл. Хр. – след 
Христа“. Отказът на невярващите, а и на 
политкоректните, да се летоброи по такъв 
начин се състои в избягването да се спо-
менава името на Иисус Христос. Затова 
се говори и пише „преди новата ера“ и „след 
новата ера“. Друг е въпросът какво й е но-
вото на тази ера и защо започва именно 
оттогава; каква е причината тя да започне 
тогава и т.н. 

ната посока – посоката на живота, 
който се осъществява единствено 
и само чрез Него (Иоан 14:6). Бидейки 
в пълнота едновременно Бог и Човек, 
Той предлага на всеки, който вярва в 
Него, нещо, което никой друг не може 
да предложи – победа над най-голе-
мия, последния враг, смъртта (1 Кор. 
15:26)2. Старият свят, който е допре-
ди Него, е в очакване на Неговото ид-
ване. За това свидетелстват както 
свещените книги на евреите, така и 
предсказанията на езичниците (еван-
гелския  разказ за влъхвите – Мат. 
2:1-2). Победата Му над смъртта чрез 
Неговото възкресение залага основи-
те на новия свят. Това е свят, който 
трябва да се преобрази чрез основа-
ната от Него Църква (Мат. 28:19-20)3.

2 С въпросите, излагащи разбирането за Ии-
сус Христос (Христология), се занимават 
основно дисциплините Догматика и Патро-
логия в частност и богословието като цяло. 
3В идеен план християнството, изведено 
като богословие, е синтез, следствие от 
срещата между т.нар. „свръхестествено“ 
откровение ( – в  старозаветния Израил, в 
лицето на Иисус Христос и Неговото уче-
ние) и т.нар. „естествено“ откровение, 
върхът на което се постига в древната 
елинска философска мисъл. Там по пътя на 
разума човекът достига до идеята за Еди-

Християнската вяра
ДИМИТЪР ПОПМАРИНОВ
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Иисус Христос възвестява като иде-
ал нови отношения между хората – 
саможертвена любов. Християните 
трябва да са готови да се жертват 
един за друг, както Той го е направил 
за тях: „Никой няма любов по-голяма 
от тая, да положи душата (т.е. жи-
вота, б. Д. П.) си за своите приятели“ 
(Иоан 15:13). Изискването Му за любов 
към човека, към приятеля, е разбира-
емо. Неразбираемо обаче за „здравия“ 
разум е искането Му Неговите после-
дователи да обичат дори враговете 
си (Мат. 5:44; Лука 6:27, 35). За ес-
тествения човек, който не е обла-
городен от Неговото учение, това 
е скандал, абсурд – противоречие с 
човешката природа4. Този евангелски 
призив към човека не е нищо друго, 
освен пряка покана да бъде преодо-
ляна последицата от природния плен 
на човека, който се отъждествява 
само със земното си съществуване. 
Това е повик да се надмогне падна-
лото човешко естество, пленено от 
нисшите природни инстинкти за съ-
ществуване  (vis vitalis5) и излизане на 
по-високото ниво – духовното (Марк 
8:35). Християнството е най-опти-
мистичната религия. То обещава 

ния Бог. В тази среща и синтез, по великия 
Божий промисъл, е заложено бъдещото раз-
витие на съвременния свят и е предложена 
възможност за спасението на всеки човек, 
който вярва в Иисус Христос, приема и изпъ-
лнява Неговото учение в рамките на Една-
та, Света, Съборна и Апостолска Църква.
4Според учението на Ч. Дарвин в света 
царства битка за оцеляване и по-силният 
трябва да унищожи по-слабия.
5 Жизнена сила, принцип на биологичния 
живот.

преобразяване на света, безсмъртие 
на целия човек – тялото, душата и 
духа – чрез възкресението. Никоя дру-
га религия не обещава такава пълно-
та на човешкия живот.

Иисус Христос разбива старозавет-
ните антропоморфни представи за 
Бога като някакъв жесток тиранин, 
който следи всяка грешна стъпка на 
човека и гледа само как до го накаже. 
Напротив! Той обявява: „Бог е любов“! 
Бог „толкоз обикна света, че отда-
де Своя Единороден Син, та всякой, 
който вярва в Него, да не погине, а да 
има живот вечен“ (Иоан 3:16). Следо-
вателно истинският християнин не 
бива да мрази нищо и никого. Един-
ственото, което може да мрази, е 
злото в себе си и в света. 

Днес особено силно се чувства отда-
лечаването на човека от Църквата, 
а по такъв начин и от Христа. Хрис-
товата Църква дава възможност да 
се възстанови тази изначална, заве-
щана ни от Бога любов – любов към 
Бога, която се проявява чрез човека. 
Тя преобразява всеки друг вид любов 
като я издига на по-високо равнище. 
Така напр. в християнския брак съпру-
гът обича на първо място човека в 
съпругата, а след това жената в нея 
и обратно – съпругата обича на първо 
място човека в съпруга, а след това 
мъжа. Когато обичаш в жената или 
мъжа само другия пол – това е плът-
ска любов, подчинена и зависима от 
нагона. Тя е на биологично равнище 
и обикновено изстива и води до про-
блеми. Същото е и по отношение на 
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родителите и децата. Любовта към 
тях трябва да е като към личности, а 
не като към индивиди. 

В личен план това особено ясно се 
открива още в началните етапи на 
духовен живот на православните вяр-
ващи. Духовната битка – пътят към 
духовно извисяване е най-труден, за-
щото той води до Бога. Последното 
стъпало, идеалът, поставен от Иис-
ус Христос, е съвършенството: „Бъ-
дете съвършени, както е съвършен и 
Небесният ваш Отец“ (Мат. 5:48). Но 
се започва от най-малкото, от себе 
си и отношението към околните. Така 
например ако човек види, че на ближ-
ния му се случва нещо добро, а той се 
чувства зле от това – трябва да за-
брави, че е православен християнин; и 
обратно: ако види, че на ближния му 
се случва нещо лошо, а на него му е 
добре – отново трябва да забрави, че 
е православен християнин. Любовта 
към ближния е най-естественото и 
непосредствено чувство, заложено в 
природата на човека6.

Колкото и да е трудно, любовта тряб-

6 Лъжа е, че ако някой обича ближния си, от-
рича далечния. Според Ницше „по-високо от 
любовта към ближния стои любовта към 
далечния и бъдещия човек“. Ницше, Фр. Тъй 
рече Заратустра. С., 1990, с. 77. Тази „любов“ 
на Ницше е абстрактна, празна от съдържа-
ние; тя е пожелателна, мечтателна и в края 
на краищата сантиментална. Християн-
ската любов е пълноценна, съдържателна – 
тя се осъществява чрез дела по отношение 
на конкретен човек или общество, защото 
във всеки един от тях християнинът вижда 
първообраза Иисус Христос.

ва по някакъв начин да бъде обективи-
рана и в обществените отношения. 
Днешните неразбирателства между 
етоса на западния и източния човек 
се коренят в различния духовен опит, 
в разликата във възприемането на 
Христовото послание. В самия modus 
vivendi на Запад се настоява за прео-
доляване на несправедливостта, коя-
то човекът е нанесъл по отношение 
на Бога. Този подход е легалистичен. 
Според това разбиране, тъй като 
Бог е справедлив, Той наказва човека 
за неговия грях, а човекът трябва да 
изкупи греха си от Бога. В лицето на 
Иисус Христос човекът откупва себе 
си от греха чрез саможертвата и 
страданието Му на кръста7. На Запад 
справедливостта е залегнала като 
изходна ценност в обществените, а 
оттам в политическата и юридиче-
ските системи.

На Изток нещата са различни. Основ-
ното е саможертвата на Христос. 
Той не възстановява някаква справед-
ливост. Той се жертва от любов към 
човека: „Бог не проводи Сина Си на 
света, за да съди света, а за да бъде 
светът спасен чрез Него“ (Иоан 3:17). 
Любов та трансцендира всяка човеш-
ка слабост, дори и греха, като го уни-
щожава. Тя е възможна в човека поради 
своя произход от Бога: „Бог е любов“ 
(1 Иоан. 4:8, 16), т.е. в Бога тя намира 

7 Оттам цялата чувствителност на запад-
ната култура и светоусещане към справед-
ливост, права на човека, на животните и 
растенията дори…
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своите онтологически основания. Бог 
никого не наказва! Смъртта и стра-
данието са следствие от греха, от 
отдалечаването от Бога. „Смъртта 
не е наложена на човека от Бога като 
божествено наказание. Тя е следствие 
от неуспеха на човека да изпълни свое-
то призвание и паразитно замърсява 
цялото творение“8. Състоянието на 
грях и последиците от него от пра-
вославното богословие се разбират 
онтологически. Западната църква и 
богословие подхождат към грехопаде-
нието, последствията и избавянето 
от него от гледна точка на човешко-
то право, юридически, на което при-
писват божествен характер. Това е 
съществена разлика в светогледа, 
която определя и предполага различ-
но отношение към света и човека. За 
православното съзнание Любовта е, 
която преодолява смъртта. Когато 
човек изпълнява на дело изисквания-
та на любовта (1 Кор. 13:1-8), чрез нея 
той осъществява всички останали 
добродетели: справедливост, равен-
ство, братство, задължения, права и 
пр. Свети Йоан Златоуст е катего-
ричен по въпроса: „Христос не само 
ни освободи без да изисква какъвто 
и да е откуп за Своето служение; Той 
също така ни въоръжи с възможнос-
ти за големи битки в бъдеще“9. Пора-
ди високите си цели, човешка немощ, 

8 Marchant D. L., The Atonement and Its 
Theological Presuppositions in Eastern Orthodox 
Soteriology, Liberty University, Spring 2011
9 Омилия върху Римл. 13.

исторически и други причини, това 
ценностно разбиране не е изведено 
като обществено-политическа и юри-
дическа система на Изток. Затова в 
страните с предимно православно из-
поведание има проблеми от подобен 
характер. 

Съвсем наскоро такъв проблем беше 
посещението на Вселенския патриарх 
Вартоломей в България. Осъществе-
но по конюнктурни съображения – же-
ланието му за получаване на всякакви 
научни и прочие светски почести от 
една страна, и дребните егоистични 
политически интереси на интелек-
туалци, напълно неграмотни по отно-
шение на Църквата, с атеистичес ко 
минало, мислене и съвест, от друга 
– това изнудено посещение постави 
БПЦ като цяло, Българския пат риарх, 
Светия Синод, Президента и отдел-
ни държавни институции в конфузна 
ситуация. Това доведе до смут много 
вярващи, кои ориентирани правилно, 
кои не, изправи различни части от 
българското общество едни срещу 
други. 

Нещата днес се усложняват още по-
вече когато тези общества трябва 
да приемат налаганата отвън запад-
на обществено-политическа систе-
ма.10 

10 Може да се съгласим с архимандрит Кипри-
ян (Керн), когато визира Византия и право-
славния Изток с думите, че „Изтокът може 
да бъде упрекнат в недостатъчно добре 
развити граждански добродетели, в извест-
но равнодушие към чисто земното управле-
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Днес сме свидетели на нови глобални 
размествания както в международен, 
така и в религиозен план. Нашата 
християнска съвест се изправя пред 
изпитанието на новото преселение 
на народите, подобно на случилото се 
през Средновековието. Тогава свети-
те братя Кирил и Методий и техни-
те ученици тръгват да проповядват 
и на дело да изпълняват Христовото 
учение. Варварите са нахлували в Ев-
ропа и Църквата е успяла да ги хрис-
тиянизира. Днес съвременна Европа, 
дехристиянизирана, осветскостена, 
хедонизирана, не може да повтори 
това с идващите отвсякъде друго-
верци.11 Тя не може да им предложи, да 

ние, към устройването на обществените 
отношения, към социалните задължения… 
Добродетелите на източния християнин 
са отправени преди всичко към небето, към 
духовното за сметка на земното. Аскети-
ческото настроение е пронизвало живота 
и бита на източните народи. Смисълът не 
се е влагал в този живот. Всичко това се 
свързва с отвлечения характер на Изтока, с 
неговия стремеж към съзерцание и интерес 
към метафизичното“. Киприан, Архиман
дрит, Антропология Св. Григория Паламы. 
YMCA-PRESS, Париж, б. г.,  с. 20. 
11 У нас това е външен (с бежанците) и 
вътрешен проблем (с циганите). Наша-
та Българска православна църква (БПЦ) в 
момента е безсилна и не може да изпълни 
тази мисия. Това е видно още повече от 
обстоятелството, че нашето общество 
в лицето на своите управници се отказва 
от интелигентно образование на младото 
поколение за вярата чрез общообразова-
телен неконфесионален предмет Религия. 
В случая не става въпрос за  образоването 
във вярата, което е задача съответно на 

им покаже ценност, заради която си 
струва да се живее и жертва отдел-
ния човек. Те я виждат морално раз-
ложена, пренебрегваща всичко свято, 
изпълнена с поквара. Предлаганите 
от нея днес абстрактни „ценности“, 
сведени до материални блага, пре-
върнати в идол, които не предлагат 
онтологическа сигурност, са отхвър-
ляни, пренебрегвани и подложени на 
съмнение. 

Страхът от прииждащите днес бе-
жанци не е толкова от тях като хора, 
колкото от ценностната система, 
която носят. Европейските обще-
ства усещат, че бежанците и миг-
рантите идват с нещо много по-здра-
во в себе си, което не е материално и 
което поставя под съмнение тяхното 
собствено, европейското разбиране 
за ценности. Европа няма ценностен 
център, средоточие, върху което да 
стъпи и да го защитава. Може да се 
направи паралел със старозаветната 
история. Когато древният Израил се 
отказва от Бога и изпада в идолопо-
клонство Бог му „изпраща“ друговер-
ци, за да го завладеят (Втор. 28:49 
нат.; Иерем. 5:15; 25:9). Така е и днес. 
Новият Израил, Църквата, в лицето 
на „християнска“ Европа, когато се 
отказва от Иисус Христос в името 
на земното царство, на материал-

БПЦ, на религиозните изповедания и тех-
ните институции.
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ните блага, търпи като следствие 
именно това нахлуване на друговерци. 
Свещеното Писание е категорично: 

който сее ветрове, ще пожъне бури 

(ср. Ос. 8:7). 

Затова и от запазването на Христо-

вата вяра в Европа до голяма степен 

зависи нейното културно оцеляване и 

развитието на света като цяло. 

Къде е Православието във всичко 

това? Субективен, може би шокиращ 

отговор – Православието е елитно 

християнство. То не е за всеки! Съ-

щевременно обаче – то е и за всеки! 

Тоест, налице е антиномия. Как се ре-

шава тя? Неговата „елитност“ няма 

нищо общо с общоприетото социоло-

гическо или политическо съдържание 

на думата „елит“. Елитността на 

Православието трансцендира всички 

парадигми на познатия ни обществен 

ред: политически, социален, правен и 

пр. Тя се състои в светостта. Све-

тостта, имайки своя произход от 

Бога (Лев. 19:2; 1 Петр. 11:15), може 

да бъде притежавана от всеки, който 

правилно и с чиста съвест изповядва 

вярата на Църквата, като участва 

в пълнотата на нейния живот, т.е. 

в нейните тайнства, започвайки с 

Кръщението и Евхаристията. Пра-

вославието вярва, че в Църквата пра-

вославният християнин има преки и 

непосредствени отношения с Бога 

чрез Иисус Христос (1 Кор. 8:6), Кой-

то е едновременно Човек и Бог. Като 
очиства себе си (чрез покаянието и 
изповедта), приема Тялото и Кръв-
та Христови (причастява се), изди-
гайки се духовно той стига състоя-
ние на теосис (богоуподобяване), на 
светост. В този смисъл елитът на 

Православието са неговите свет ци. 
Те не се делят по раса, пол, социално 
положение, лично състояние и пр. Тях-
ната „елитност“, т.е. светост, ду-
ховност, се засвидетелства от Бога, 
а не от човека, и поради това е не-
преходна. Православната елитност е 
обратна на светската „елитарност“. 
Светската елитарност се отличава 
с материално благополучие, външен 
блясък, гордост12, самоизтъкване, 
външно знание и пр. Обрат но, право-
славната елитност се отличава най-
напред с твърдо устояване и изповяд-
ване на вярата, със смирение (но не 
овчедушие), покорност пред Бога.

Покорността пред Бога не е някак-
во робско малодушие, както често 
пъти атеистическата пропаганда 
говореше. Това е преди всичко съз-
нание за величието на Бога, за Него-
вото всезнание. В това отношение 
особено показателен е Пс. 138. Там 
пророк и цар Давид казва: „Всички 

12 Всъщност човек няма  основание да се 
гордее с каквото и да е. Всичко добро, което 
има, в края на краищата не е негово – даде-
но му е от Бога като дар със задачата да се 
грижи за него и да го увеличава (притчата 
за талантите, Мат. 25:14-30).
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мои пътища са Тебе известни. Още 
думата ми не дошла на езика ми, Ти, 
Господи, вече точно я знаеш… Дивно 
е за мене (Твоето) знание…  Възля-
за ли на небето – Ти Си там; сляза 
ли в преизподнята – и там Си Ти… 
Дивни са Твоите дела, и душата ми 
напълно съзнава това… Твоите очи 
видяха зародиша ми; в Твоите книги 
са записани всичките назначени за 
мене дни, когато нито един от тях 
още не съществуваше“. Вярващият 
човек е сигурен в Божието знание, 
но не може да бъде никога сигурен в 
своето. Затова той се моли на Бога 
да му прати изпитание. Псаломът 
завършва не с робска покорност, а 
с думи на ясно желание за Божия по-
мощ да намери правилния път: „Из-
питай ме, Боже, и узнай сърцето ми; 

изпитай ме и узнай моите помисли; и 
виж, дали не съм на опасен път, и ме 
насочи във вечен път“, т.е. пътят 
към вечността.

Друга отлика на православната елит-
ност е животът на православния 
християнин в света. Тя се отличава 
със зачитане на обществения ред, 
духовен реализъм, радост от живота, 
духовно (тихо) знание, състояние на 
постоянна благодарност и любов към 
Бога и ближния, отказ от самоцелно 
натрупване и злоупотреба с матери-
ални богатства и пр.

Откъс от книгата на Димитър Поп
маринов, „Между вярата и разума. 
Първи въпроси“, трето издание, изд. 
„Омофор“, 2019.




