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В дискусия след папската визита една жена 
попита какви компромиси е имал предвид па-
триарх Неофит, когато каза на папата, че 
се старае да не прави компромиси с вяра-
та. В отговор на този въпрос един професор 
от Софийския университет, хуманитарий и 
специалист по връзките с Ватикана, разгле-
да Българския патриарх в ролята на гей по 
Фройд, който повтаря, че не е гей, без никой 
да го пита. „Когато някой започне да отрица-
ва – аз не съм гей, не съм гей, не съм хомосек-
суалист – каза професорът – всичко говори, 
че този, който го казва, е точно такъв. И че 
страхът вътре в него говори за това. По съ-
щият начин и сега – „аз не правя компромис с 
вярата“ означава, че съм правил твърде мно-
го компромиси и това ме притеснява. Така 
може да бъде разчетено.“

Не знам; мен ме притесняват други неща. В 
това число дори това, дали горният остроумен 
паралел не се явява кой знае как хомофобска реч 

За мира свише  
и мира от папата
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на омразата. Защото съгласете се, че 
примерът за отрицанието няма да се 
получи добре, ако да кажем заместим 
„гей“ с „лекар-общественик“. Колебая 
се, но нека да оставим настрана това 
колебание – веднага признавам, че не 
съм подготвена да прилагам терми-
нологията на новата идеологическа 
парадигма за политическата корект-
ност. Да видим пак внушението, кое-
то прави тази аналогия. 

Синодът е правил твърде много ком-
промиси с вярата и затова негови-
ят председател декларира, че този 
път няма да прави – за да ги прикрие, 
притеснен. Професорът огласи това 
тълкование, за да може да няма не-
доразумения в прочита. Обаче дори 
да приемем неговия прочит за ве-
рен – все пак остава един въпрос: на 
кого Синодът казва това, пред кого 
се прикрива? Ако този така двули-
чен наш Синод е правил досега тай-
ни компромиси с вярата си, за които 
е гузен и ги крие зад подобни декла-
рации, защо и този път по навик не 
направи компромис, без да дава никак-
ви знаци за това –  тайни или явни? 
Ако ли пък Синодът прави компроми-
си с вярата явно, значи е свикнал да 
не се притеснява от публиката; за 
кого прави тогава тези изявления? 

И понеже не можем да разберем до-
край истината за човека от примера 

и да я приложим по аналогия за Патри-
арха, нека се опитаме да проверим 
как стоят нещата с вярата. Да ви-
дим откъса от обръщението: 

Известно е, че Рим винаги е имал от-
ношение към България, като от 11 
века насам периодично полага усилия 
за установяване на близки контакти 
със синклита на българската държа-
ва. Това намери израз и в първото 
посещение на Римски папа в Бълга-
рия през 2002 година, когато Вашият 
предшественик папа Йоан-Павел II 
беше наш гост. Само след 17 години 
Вие сте вторият папа, който идва в 
България, което няма как да си обяс-
ним освен като наистина специално 
отношение. Вашето желание да ни 
посетите в Светия Синод възприе-
маме като израз на уважение към Бъл-
гарската православна църква. Уверя-
ваме Ви, че уважението е взаимно.

Глава и кормчия на кораба на Една-
та, Света, Вселенска и Апостолска 
църква е сам Господ Иисус Христос и 
в днешните бурни времена наш безу-
словен дълг е да пазим Неговия кораб 
от каквито и да е пробойни, за да се 
спасят повече човешки души. Стара-
ем се да опазваме Църквата, която е 
„без петно, или порок, или нещо подоб-
но” (Еф. 5:27) и полагаме всички усилия 
да не допускаме компромиси с вярата. 
Радваме се всеки път, когато науча-
ваме, че и други духовни водачи споде-
лят сходни на нашите убеждения.
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Съвсем зле ли прозвуча това? Епис-

копът на православната църква в 

София, който е там да „преподава 

вярно учението на истината“ и да 

пази духовното здраве на общност-

та, да сподели едно такова стара-

ние; да постави рамка на отношени-

ята и да отговори така на тревоги, 

които е заявило неговото паство? 

Тук подсещам, че като демократични 

граждани не бива да отричаме пра-

вото на съществуване на тези тре-

воги така, като и на професорските 

притчи. Още повече, че погледнато 

църковно, те имат по-силно право на 

внимание, тъй като произтичат от 

тялото на църквата, от общност-

та. Така че имаше ли основание Па-

триархът да изпрати това послание 

в отговор на въпросителните от 

публиката? Струва ми се, че имаше. 

Да видим обаче какви други основа-

ния имаше.

Конфликтът

Няма да повтарям очевидното за 

всички, направи го един митрополит. 

Църковните хора се скараха по по-

вод идването на папата. Въпросът 

е защо се скараха и дали е възможно 

да се разберат, без да си отговорят 

на този въпрос. Не казвам, че ако си 

отговорят непременнно ще се разбе-

рат. Но ако не си отговорят, със си-

гурност няма. 

Най-общо казано, хората се скара-
ха, защото се почувстваха зле по 
причини, свързани с посещението на 
папата. Какви са тези най-разпрос-
транени причини – да видим. Основ-
ният мотив на едните, да ги наречем 
миротворците и поздравители на 
папата, се състои в това, че папата 
е християнски лидер, дошъл да си на-
гледа паството, че е добър папа и че 
е добре да сме добри хора и да не мра-
зим никого, особено други християни, 
макар и на различни позиции по някои 
въпроси на вярата. Основният мотив 
на другата група – противниците на 
визитата и критици на папата – е, 
че той идва да прозелитства и да 
изпълнява политически поръчки; в слу-
чая – да прави политически коридори 
за имигрантите. 

Може би е добре да се каже и една дума 
за фона – широките обществени и 
журналистически маси, които напад-
наха и поискаха обяснение от Синода 
за неговите решения. Същите нямат 
собствено отношение към Правосла-
вието, схизмата, папата и христи-
янството като цяло, но харесват да 
имаме папата на посещение, защо 
той е фигура от световна величина, 
каквото и да значи това. Също така 
харесват да има меса на площада, за-
щото меса е интересно, да има и съ-
битие за мир, да има и мир харесват. 
И една дума за властите, по чиято 
покана според официално разпрос-
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траненото съобщение на Синода, па-
пата пристигна в България. Те дадо-
ха всичко от себе си, но то не беше 
много.

Причините

Разрешаването на един конфликт 
започва с признаването на правото 
на другия да се чувства както се 
чувства. А после с усилието да раз-
береш защо се чувства така. Колко-
то по-драматично е противопоста-
вянето, толкова по-малка част от 
причините за него са на повърхност-
та. Основната част на конфликти-
те е като основната част на айс-
берга – под водата; под видимото, 
„под“съзнанието.

Едните 

Какви причини за недоволство имаше 
първата позиция: какво искат защит-
ниците на папата. Както се каза и 
повтори безчет пъти, те искат мир и 
любов. Така каза и митрополит Наум: 
”Добре е всички да осъзнаем, че е нуж-
но да бъдем по-добри един към друг, да 
обичаме ближните си и да се радваме 
на добронамереността към нас, кое-
то всъщност беше и посланието на 
Франциск. Защото Бог е любов!  Нека 
най-после черногледието, омразата и 
завистта, присъщи за мнозина хора, 
бъдат оставени настрана.”

Добре е, наистина, всичко това. За-
това и защитниците на папата въз-
приеха себе си като добри, а остана-
лите – като лоши. Но нека да поми-
слим – дали ще се намери такъв пра-
вославен, или просто нормален човек, 
който да оспори нуждата от добро-
та, мир и любов между хората. И от 
мир на света. Не вярвам. Затова тук 
въпросът е какво накара вторите, 
„лошите”, да се противопоставят на 
папското посещение, при все че сами-
те желаят мир, любов и доброта. Тех-
ните причини бяха представени като 
някакво ирационално, неоснователно, 
неясно и за тях самите безпокой-
ство; но дали все пак не е възможно 
да се видят някакви нишки, които да 
доведат до неговия корен? Например 
тези: 

Политическото лицемерие

Папата дойде в България като поли-
тическа фигура, поканен от държава-
та. Независимо от това положение, 
Синодът на БПЦ беше обвинен, че се 
дистанцира от събитието. Негови-
те критици казаха, че няма значение 
по чия покана е дошъл папата – щом 
така или иначе ще бъде в България, 
Синодът не трябва да абдикира от 
отговорността за неговото посеще-
ние. Въпросът тук е дали наистина 
няма значение. И този въпрос е прин-
ципен: свободно ли е все още ръковод-
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ството на Българската православна 
църква да решава самостоятелно 
дали, кога и в какви взаимоотноше-
ния да встъпва с духовни лидери на 
други вероизповедания, оказали се на 
територията на страната ни, или е 
дошло време да се вслушва в съвети 
от типа „ако ти дадат лимон, направи 
си лимонада“?

Интересното тук е, че дори папата 
и неговият протокол бяха наясно с 
особеностите на положението и го 
приеха далеч по-спокойно отколкото 
го прие българският зрител, който 
както знаем, често е не само по-ка-
толик, но и по-папа от папата. Не мо-
жем да обсъждаме причините, поради 
които папата не е получил покана от 
българския патриарх и събранието на 
епископите да посети България, за-
щото не знаем тези причини. Но няма 
и нужда да ги обсъждаме, защото те 
са изцяло в полето на отговорност 
на нашия висш клир. Може да се каже 
само, че Синодът няма задължение за 
специално отношение към Римока-
толическото изповедание. Поканата 
за посещение би била резултат на 
изрична преценка и воля, каквато не 
се оказа налице в този случай. Има-
ме факт – папата не беше поканен от 
Синода, и в този факт няма нищо осъ-
дително или ненормално. Друг факт е, 
че организаторите сръчно прекрачи-
ха това положение, използвайки вто-
рото лице на папата - това на държа-
вен глава. 

Трети факт е, че идвайки в България 
по покана на властите, папата, раз-

бира се, не се държа като държавен 

глава, а като Римски епископ –  той 

отслужи меса на централния площад 

на столицата, организира молебен с 

представители на различни вероиз-

поведания, който също се проведе на 

централен площад, и дори покани ви-

сшето духовенство на Българската 

православна църква да се присъедини 

към него.

Синодът от самото начало беше по-

ставен от държавната власт в поло-

жението на зрител в собствената си 

духовна територия. Позицията му не 

само беше игнорирана, но медиите и 

част от църковното изпълнение се 

опитаха да го приведат в обясните-

лен режим – да отговаря за своето 

нежелание да вземе роля в предста-

вление, което не одобрява. 

Тази именно убедителна проява на 

неуважение може би е една от при-

чините за безрадостните чувства 

на част от православната публика, 

свързани с посещението на папата. 

Но тук има и въпрос, който не касае 

само чувства. Нека го напишем извън 

специализираните исторически и ка-

нонически трактовки – като въпрос 

към съвестта на редовия църковен 

човек. Как така Синодът да посрещне 

Римския епископ като епископ, кога-

то същият не се отнася към Софий-

ския епископ като към епископ. Нали 
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този вярващ знае, че в църквата един 
епископ не отива на територията на 
друг без негова покана? 

Какво направи Синодът при така съз-
далата се ситуация: Синодът реши 
да посрещне пристигналия като дър-
жавен глава папа именно като та-
къв. Защото ако беше решил да го 
посрещне като епископ, трябваше да 
не го посрещне изобщо, заради начи-
на, по който този епископ е проявил 
незачитане на църковните канони, 
свързани със същото това гостопри-
емство, което се претендира. 

Компромиси с вярата

Когато радетелите за папското по-
сещение се стараха да изтръгнат 
от Синода непременно „църковно 
гостоприемство“, те подсетиха за 
християнската любов и църковния 
дух, както и посочиха факта, че тук 
е един християнски епископ от изпо-
ведание много близко до православно-
то. И едва ли не студеното поведе-
ние на консервативните православни 
християни и на църковните власти 
у нас са единствените пречки тази 
близост да не може да стане още 
по-голяма и направо пълна. За духа 
казахме – когато по средата на този 
църковен дух се възправи проблемът, 
че папата игнорира местния епископ 
и служи без неговото разрешение на 
неговата духовна територия, вижда-
ме технично решение чрез обръщане 

на папата в политическа фигура, коя-

то няма задръжки да бъде тук в пълен 

обем по покана на властите. Да го 

повторим и да се върнем на близост-

та: защо именно тя разтревожи хора-

та от втората група, в това число 

духовници?

Казват – защото с тази близост 

може да се злоупотреби по разни на-

чини и причини. Въпросът за вярата 

на църквата не е въпрос на папа, нито 

е въпрос на уважение или неуважение 

към неговата личност. Действия-

та на православните духовни водачи 

изпращат послание към църковните 

вярващи и нецърковното общество; 

християнско свидетелство в света. 

Затова и някои от тях се тревожат 

да не би зад привидности, историче-

ски сантимент и невнимателна ре-

торика да се изгубят очертанията 

на истината, в която вярва Право-

славната църква. И това да заблуди 

някого. 

Едни хора казват, че истината е 

навсякъде; като всеки влага различ-

но съдържание в такова твърдение. 

Има обаче и такива, които все още 

разбират догматите на църквата 

като граници на истината, поста-

вени за наша полза, и вярват в спаси-

телното им значение. Не е трудно да 

се изгуби съзнанието за тези грани-

ци дори от православни вярващи, ако 
не са добре запознати с различията 
на двете традиции. А е сигурно, че 
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ще се изгуби, когато контекстът на 
съмолитстването или пък съслуже-
нието е публичен мултирелигиозен 
пърформанс сред едно религиозно 
непросветено общество, което дори 
не знае какво е съслужение и преце-
нява въпроса според чувства, поли-
тически предпочитания и външни 
впечатления. Когато се подхваща 
темата за междуцърковния диалог, 
важно е да се прецени, че има съ-
ществено значение дали той се води 
в просветени богословски кръгове 
или от сцената на духовни спекта-
кли за широка публика.

Ще кажат някои, и го казват, че 
няма значение дали с католиците 
сме близки, защото никой не е при-
зовал за обединение с тях и папата 
не е „дошъл да ни вземе вярата“. 
Напротив – има значение, макар че 
с голяма вероятност папата наис-
тина не е дошъл да ни вземе вяра-
та. Ще илюстрирам това значение 
с въпрос – ако в България присти-
гаше президентът на Световния 
баптистки алианс, щеше ли да има 
изненадани от това, че представи-
тели на БПЦ не благославят да се 
участва в обща молитва за мир, или 
възмутени от това, че Синодът от-
казва участие на хора към Патриар-
шеската катедрала в програмата 
на г-н Пол Мсиза, много симпати-
чен човек? За по-лесно ще отговоря 
аз – нямаше да има. Въпреки че тук 
са приложими същите аргументи, 

които се използваха срещу отказа 
на Синода за участие в общи молит-
ви – апостолските правила 10 и 45 
се отнасят за отлъчени и еретици, 
а господин Мсиза не е отлъчен от 
църковно общение, нито има Все-
ленски събор, който да е провъзгла-
сил баптизма за ерес. Нали така?

И за да бъде още по-ясно какво каз-
вам, ще дам конкретен пример за 
тази опасност. В социалните мре-
жи хора с богословско образование 
се съгласиха, че българските пра-
вославни трябва да приемат като-
лиците някак точно така топло и 
близко, както вярващите от други-
те поместни православни църкви. И 
дори повече – православните тряб-
ва да чувстват католиците от Ев-
ропа по-близки, отколкото някакви 
православни от далечни земи на Из-
ток или кой знае къде, защото като 
темперамент и история имаме мно-
го повече общи неща с европейски-
те католици. За хора извън църква-
та ще сравня това с твърдението, 
че трябва да чувстваме съседа си 
по-близък, отколкото детето, сес-
трата или брат си, ако последните 
живеят в чужбина. Но тук поставям 
акцента върху „хора с богословско 
образование“, защото ако те демон-
стрират подобен еклисиологичен 
дисонанс, какво трябва да мислят 
неподготвените да дават богослов-
ски отговори? Можем да се радваме, 
че Синодът запази съзнание за от-
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говорността и рисковете да изпра-
ща противоречиви послания именно 
към тази група вярващи – богослов-
ските неспециалисти. И не изпрати 
противоречиви послания.

Общественият натиск

Въпреки всичко, което може да се 
каже за демонстративните публич-
ни прояви, Синодът прояви търпели-
во, внимателно и уважително отно-
шение към папа Франциск. И все пак 
трябваше да отговаря пред обще-
ството за единственото право на 
собствена позиция, което упражни 
– правото да следва определенията 
на собствената си църква. Медий-
ната позиция срещу Синода в рамки-
те на папското посещение беше по 
комунистически монолитна. Либе-
ралната публичност, част от която 
трудно би могла да се нарече дори 
прицърковна, не можа да преглътне 
свободата на църковните водачи 
да се различат от „прогресивната“ 
гледна точка с цялата нейна поли-
тическа и етическа правилност. 
Вместо да ги попита за православ-
ното църковно съзнание, тя поиска 
да ги научи на църковно съзнание. С 
голяма вероятност именно агресив-
ното вмешателство на медиите, не 
толкова твърденият от тях религи-
озен фанатизъм на православните, 
стана още една причина за острите 
реакции.

Общата молитва

Молитвата на мюсюлманите и на 
християните има предвид един и 
същи Бог, но Синодът не разбира 
това, защото е религиозно неадек-
ватен. Това мнение се оформи и спо-
дели в обществото по повод отказа 
на Синода да участва в общата мо-
литва. Изненадващо се оказа, че и 
православни вярващи не са против 
това, Българският патриарх да вди-
гне глас на площад Независимост, 
заедно с молитвите: “Аллах е велик. 
/ Свидетелствам, че няма друг бог 
освен Аллах./Свидетелствам, че Мо-
хамед е пратеник на Аллах.”... и т.н., 
а по-скоро са недоволни от отказа 
да го направи. Прозвуча и нещо като 
богословски отговор – всяка молит-
ва си отива по своя траектория. И 
тъкмо на това място някой би задал 
въпроса, какво значение имат тога-
ва разликите в изповеданията, щом 
хората на сцената имат предвид 
един и същи Бог, а молитвите им 
не си пречат. Мнозина отдавна си 
отговарят, че тези разлики нямат 
значение. Но други се радват, че Па-
триархът не потвърди такъв отго-
вор. Както вече стана дума, в Писа-
нието и Преданието на Църквата ни 
е съобщено едно разбиране, че някои 
религиозни учения изкривяват пъти-
щата на човека, като му предават 
лъжливо знание за Бога. И църквата 
вижда като грижа за човека труда 
да свидетелства за тази опасност, 
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да отделя истината от лъжата и 

да различава духовете, по съвета 

на апостола. Ето защо фактът, че 

дневният ред на папата направи 

религиозната заблуда да изглежда 

на някои като истина, навежда още 

една причина за острата реакция 

на неговите критици. И доказва, че 

тази причина е основателна.

Другите

Казаното дотук изглежда като добро 

обяснение на враждебното отноше-

ние на някои православни вярващи 

към папата и неговото посещение в 

България: светската показност и де-

монстративност на посещението, 

подреждането на религиите под общ 

знаменател, свръхмерните прояви 

на уважение от страна на властта, 

каквито не виждаме към представи-

телите на българското духовенство. 

Достатъчно е да се спомене придоби-

лата известност снимка на полити-

ческия елит, който активно участва 

в католическата меса на площада, 

снабден с разпечатано помагало. Не 

е трудно да се съгласи човек с тези 

наблюдения. Но те не обясняват, а 

още по-малко оправдават ескалаци-

ята на „църковната“ тревога, нейно-

то довеждена до злобни изстъпления, 

които са в отклонение от фактите и 

здравия разум и не просто изостриха 

противопоставянето, но го доведоха 
до истинска нетърпимост. 

Имаха ли основание? 

Не. Тези крайни реакции нямат никак-

во отношение към грижата за чисто-

тата на вярата и духовното здраве 

на обществото. Вулгарните обиди 

към личността на папата, обвинени-

ята му във всички грехове на католи-

цизма – исторически и днешни, пълно-

то отрицание на католицизма като 

християнска традиция, конспиратив-

ните теории и заниманията с бежан-

ския въпрос – всичко това е далече 

от християнската трезвост и здра-

вия смисъл. Не е чудно, че тези посла-

ния не бяха уважени от обществото, 

а срещнаха гневен отпор, в това чис-

ло и от много църковни верни. Причи-

ната за техния гняв е също толкова 

интуитивна, колкото смутът от ид-

ването на папата. Тя се корени в една 

истина, която християните би тряб-

вало да знаят, и която обществото 

чувства – истината, че вярата на 

църквата се отстоява с любов. До-

бра причина за злоба не съществува. 

Казано с думите на апостола – „Да 

говоря всички езици човешки и дори 

ангелски, щом любов нямам, ще бъда 

мед, що звънти, или кимвал, що зве-

ка… щом любов нямам, нищо не съм.“ . 

Думите на злобата, тоест, дрънчат 

на кухо, дори да казват някаква исти-

на. Такива думи за пореден път дове-
доха вместо до просветление и еди-
номислие в църквата, до разединение 
и мрачно противопоставяне.
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Мотивът с антихриста

Трудно е да се види като грижа за 
църквата и обществото и едно 
апокалиптично визионерство по по-
вод папското пришествие, споделе-
но от друг митрополит. Може да се 
проследи негативното влияние на 
това послание върху обществено-
то мнение за църквата, отразено в 
журналистически публикации, как-
то и да се попита какво допринесе 
въпросната прогноза за възстано-
вяване на увредените от папската 
визита църковни отношения. Ние 
не знаем дали тя ще се сбъдне и не 
можем да спекулираме върху това, 
но неволно идва наум една забележ-
ка, струва ми се на Честъртън, че 
от всички абсурдни образи в Апо-
калипсиса най-абсурдни са негови-
те тълкуватели. Папата може би 
наистина да има някакви такива 
крайни цели и да изпълнява ката-
строфална програма, или каквото и 
да е, което не знаем и няма как да 
видим. Но тъкмо защото няма как 
да видим, не можем да си позволим 
да сочим. Неслучайно имаме преду-
преждение думите ни да бъдат „да“ 
и „не“, по възможност. 

Каква цел си поставяше това пос-
лание; каква необходимост и чий 
интерес обслужи разпространява-

нето на солови импровизации извън 
официалната и премерена синодал-
на позиция? Нека това да остане 
въпрос. 

А ние да се върнем към въпроса на про-
фесора. Каквото и да си помислим за 
човека от примера, в крайна сметка 
ще бъде вярно едно от двете: този 
човек или е гей, или не е гей; освен ако 
да кажем не страда от „множествена 
личност“. Така и Софийският митропо-
лит и председател на Светия синод – 
той или е направил компромиси с вяра-
та, и ако някой твърди това е добре 
да посочи какви, или пък не е направил 
и не иска да направи нещо, което раз-
бира като компромис. И така е казал. 
Хубаво е да търсим точните отгово-
ри, и да ги търсим заедно като църква, 
независимо от личните си чувства и 
пристрастия. Да или не – отново; да 
се научим по-често да говорим така.

В този брой на списанието предла-
гаме поглед към православната и 
католическата традиция с очите на 
православни богослови от нашето 
съвремие. Техните разсъждения биха 
могли да помогнат както в оценка-
та на поведението на Българската 
православна църква по повод папска-
та визита, така и в личните търсе-
ния на всеки, който иска да определи 
собственото си поведение.
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Владимир
Лоски
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Православната църква, въ-
преки че обикновено се 
нарича Източна църква, 

не смята себе си за нещо по-
малко от Вселенска църква. И 
това е вярно в този смисъл, че 
тя не е ограничена от определе-
на култура, от наследството на 
една цивилизация, била тя ели-
нистична или някаква друга, от 
едни строго източни културни 
форми. Впрочем, думата „изто-
чен“ казва твърде много неща 
наведнъж: Изтокът е по-малко 
хомогенен от Запада от кул-
турна гледна точка. Какво общо 
има между елинизма и руската 
култура, въпреки византийски-
те корени на християнството 
в Русия? Православието е било 
закваската на твърде много 
различни култури, за да бъде 
разглеждано като една култур-
на форма на източното христи-
янство: тези форми са различни, 
а вярата е една. Тя никога не е 
противопоставяла на национал-
ните култури някаква култура, 
която би се смятала за специ-
фично православна. Точно зато-
ва и делото на мисията е могло 

Две 
разделени 
предания* 

ВЛАДИМИР ЛОСКИ един от забележителните 
богослови на нашето съвремие, представител 
руското богословие в емиграция. Той е роден през 
1903 г. в Петербург; син е на известния философ 
Николай О. Лоски. Съветската държава изселва 
семейство Лоски в Германия, заедно с други руски 
интелектуалци, през 1922 г. 
Владимир Лоски завършва образованието си в 
Париж, а по-късно чете лекции във Френския 
православен институт към Сорбоната, открит 
в Париж след войната. Живее в Париж, развива 
богата обществена, научна, просветителска и 
мисионерска дейност в Западна Европа. Автор 
е на много текстове и богословски студии по 
различни богословски проблеми.  
„Творчеството на  Владимир Лоски е ново за 
времето си, живо и съвременно свидетелство 
за Православието като пълнота на истината. 
Възпитан в недрата на руския църковен 
живот, той в същото време посвещава много 
години от живота си на сериозно и внимателно 
изучаване на западната духовна традиция. 
Анализът на причините за църковния разкол, 
довел до разделението между Изтока и Запада, 
изисква ново осмисляне на светоотеческото 
наследство, на опита на светите учители 
и пастири на Църквата, в чийто живот е 
осъществено Евангелието и чийто жизнен 
път, мисъл и действие Църквата още преди 
разделението е признавала за образец. По 
думите на протойерей Йоан Майендорф, 
„Владимир Лосски  съумява да покаже на 
Запада, че Православието не е историческа 
форма на източното християнство, а непреходна 
католична истина“. (от издателите на „Очерк 
върху мистическото богословие на Източната 
църква” на руски език, Москва 1991 г.)

* Заглавието е на редактора
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да се развива така удивително: християнизацията на Русия през Х 
и ХI век, а по-късно и проповядването на Евангелието по цяла Азия. 
Към края на ХVIII век православните мисионери достигат до Але-
утските острови и Аляска, оттам преминават в Северна Америка, 
като създават нови епархии на Руската църква извън Русия и раз-
пространяват християнството в Китай и Япония. Антропологич-
ните и културните разнообразия, от Гърция до краищата на Азия, 
от Египет до Северния ледовит океан, не нарушават хомогенния 
характер на това духовно семейство, твърде различно от онова 
на християнския Запад.

  
Мнението, според което единството на дадена поместна Църква 
се основава на политически, етнически или културен принцип, се 
смята от страна на Православната църква за ерес, специално на-
речена филетизъм1. Църковната територия, земята, осветена от 
повече или по-малко древната християнска традиция, е тази, коя-
то съставлява основата на една митрополия, администрирана от 
архиепископ или митрополит, с епископи за всяка епархия, събира-
щи се от време на време като синод. А когато митрополиите се 
обединяват и образуват поместни църкви под юрисдикцията на 
един епископ, носещ обикновено титлата патриарх, то главната 
причина за образуването на тези големи юрисдикционни области е 
отново общността с поместна традиция и със собствена истори-
ческа съдба, а също и удобството за свикване на събор от повече 
области; тази територия не съвпада непременно с политическите 
граници на една държава2. Константинополският патриарх се полз-
ва с известно първенство по чест, като понякога става арбитър в 
споровете, но без да поставя под своя юрисдикция цялата вселенска 

1 Решение на Константинополския събор от август-септември 1872. – В: Mansi, Coll. Concil., 
t. 45, coll. 417-546. Виж също статията на М. Zyzykine, L’Église orthodoxe et la nation, Irénikôn, 
1936, 265-277.

2 Така например Московската патриаршия има епархии и в Северна Америка и Токио. Терито-
риите на патриаршиите в Константинопол, Александрия, Антиохия и Йерусалим зависят в 
политическо отношение от повече различни сили.
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Църква. Поместните църкви на 
Изток са имали повече или по-
малко същото отношение спря-
мо апостолския патриархат на 
Рим, първенствуващо седалище 
на Църквата преди разделение-
то, символ на нейното единство. 

  
Православието не познава ви-
дим глава на Църквата. Един-
ството на цялата Църква се 
изразява чрез взаимното об-
щение на главите на помест-
ните църкви, чрез съгласието 
на всички църкви по отношение 
постановленията на помест-
ните събори, които по този 
начин придобиват универсална 
стойност; 

накрая, в изключителни случаи, 
единството може да се прояви 
чрез свикването на вселенски 
събор37. Съборността на Църк-

3 Названието „Вселенски събор”, което на Изток 
се дава на първите седем всеобщи събора, 
отговаря на една действителност от чисто 
историческо естество; това са съборите на 
„вселенската територия” – тази на Визан-
тийската империя, разпростираща се (поне 
теоретически) по целия християнски свят. В 
по-късните епохи в Православната църква са 
се състояли общи събори, които, без да носят 
названието „вселенски”, са били не по-малоброй-
ни, нито по-незначителни.
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вата, далеч от това да бъде привилегия на определено седалище или цен-
тър, се осъществява по-скоро чрез богатството и многообразието на 
поместните традиции, единодушно свидетелстващи за едната Истина 
– за онова, което е съхранявано винаги, навсякъде и от всички. Понеже 

Църквата е съборна във всички свои части, то и всеки неин 
член – не само свещенството, но и всеки мирянин – е призван 
да изповядва и да защитава истината на преданието, проти-
вопоставяйки се дори на епископите, ако последните паднат в 
ерес. 

Един християнин, приел дара на Светия Дух в св. тайнство Миропома-
зание, не може да не осъзнава своята вяра; той е винаги отговорен за 
Църквата. Оттам и неспокойният характер, понякога смутен и бурен, 
на църковния живот във Византия, Русия и други страни на православ-
ния свят. Но това е цената на религиозната жизненост, на интензив-
ността на духовния живот, която изпълва народа от вярващи, обединен 
от съзнанието, че образува едно тяло с църковната йерархия. Оттам и 
онази непобедима сила, която позволява на Православието да преодолява 
всички изпитания, бедствия и сътресения, и винаги да се приспособява 
към новата историческа реалност, като се показва по-силно от външ-
ните обстоятелства.

  
Източното предание никога не е разграничавало рязко мистиката и бо-
гословието, личния опит на божествените тайни и догмата, потвърден 
от Църквата. Думите, изречени преди повече от един век от големия 
православен богослов митрополит Филарет Московски, прекрасно изра-
зяват това становище: „Не трябва да смятаме за чужда или незасягаща 
ни никоя, дори и най-скритата мъдрост, а със смирение да настройваме 
ума си за съзерцание на божественото и сърцето си – за преживяване 
на небесното“4. 

4 Митр. Филарет, Слова и речи, т. IV, Москва, 1882, с. 87 .
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С други думи 

догматът, израз на богооткровена истина, който ни се пред-
ставя като непостижима тайна, трябва да бъде преживян от 
нас в един процес, в който вместо да приспособяваме тайната 
към собственото си възприятие, ще трябва, напротив, да се 
потрудим за дълбоката промяна на своя ум, 

за вътрешното му преобразяване, така че да придобием способността 
за мистичен опит. Вместо да се противопоставят, богословието и 
мистиката се подкрепят и взаимно се допълват. Едното е невъзможно 
без другото: ако мистичният опит е лично разработване и оползотво-
ряване съдържанието на общата вяра, то богословието е начин на изра-
зяване за обща полза на онова, което може да бъде преживяно от всеки. 

  
Без истината, съхранявана от цялата Църква, личният опит 
е лишен от всякаква достоверност и обективност; той се 
превръща в смесица от истина и лъжа, от реалност и илюзия, 
един „мистицизъм“ в отрицателния смисъл на думата. 

От друга страна, учението на Църквата не може да има никакво влия-
ние върху човешката душа, ако не изразява по някакъв начин вътрешния 
опит за истината, който е даден в различна степен на всеки вярващ. 
И така, няма християнска мистика без богословие, но по-съществено-
то е, че няма богословие без мистика. Съвсем не е случайно това, че 
преданието на Източната църква е запазило названието „Богослов“ 
само за трима свещени писатели, първият от които е св. Йоан, най-
„мистичният“ от четиримата евангелисти; вторият – св. Григорий На-
зиански, автор на дълбоко съзерцателни поеми; и третият – св. Симеон, 
наричан „Нови Богослов“, поет на единението с Бога. Затова тук мис-
тиката се разглежда като съвършенство, като връх на всяко богосло-
вие, като богословие в истинския смисъл на думата.

  
Разривът между християнския Изток и Запад датира едва от средата 
на ХI век и всичко, което предхожда тази дата, представлява едно общо 
и неразделно съкровище на двете разединени части. Православната 
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църква не би била това, което е, ако не бяха св. Киприан, блаж. Августин, 
св. Григорий Велики-Двоеслов, както и Римокатолическата църква не би 
могла да мине без св. Атанасий, св. Василий Велики, св. Кирил Алексан-
дрийски. Следователно, когато искаме да говорим за източно или запад-
но мистическо богословие, трябва да застанем в коловоза на една от 
двете традиции, които до определен момент остават две поместни 
традиции на едната Църква, свидетелстващи за една единствена хрис-
тиянска истина, но които впоследствие се разделят и с това дават 
повод за появата на две различни догматически позиции, непримирими 
в много отношения. Можем ли да съдим за двете традиции, заставайки 
на неутрална почва, еднакво чужда както на едната, така и на другата? 
Това би било все едно да съдим за християнството като нехристияни, 
т.е. предварително да откажем да разберем каквото и да било от пред-
мета, с чието проучване сме се заели. Обективността въобще не се 
състои в това, да се поставим извън обекта, а напротив, тя е разглеж-
дане на този обект в него и чрез него самия. Има области, в които онова, 
което общо се нарича „обективност“, не е нищо друго освен безразличие 
и където безразличието означава неразбиране. Следователно, ако при 
сегашното състояние на догматическо противопоставяне между Изто-
ка и Запада искаме да проучим мистическото богословие на Източната 
църква, трябва да направим избор между две възможни положения: или да 
застанем на страната на западната догматика и да разглеждаме източ-
ното предание през призмата на западното, т.е. да го критикуваме, или 
да представим това предание в догматическата светлина на Източна-
та църква. Последното положение се явява единствено приемливо за нас.

  
Някой може би ще възрази, че догматическият разрив между Изтока и 
Запада е бил само случаен, че не е изиграл решаваща роля, че става въ-
прос по-скоро за два исторически различни свята, които рано или късно 
е трябвало да се разделят, за да тръгне всеки от тях по своя собст-
вен път; че догматическият спор е бил само един повод за окончател-
ното прекъсване на църковното единство, което на практика вече не 
съществувало от доста време. Подобни твърдения, които могат да се 
чуят доста често както на Изток, така и на Запад, се дължат на един 
чисто светски начин на мислене, на общоприетия навик да се разглежда 
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историята на Църквата чрез методи, които пренебрегват религиозна-
та й природа. За такъв „историк на Църквата“ религиозният фактор 
изчезва, заменен от други фактори като играта на политическите или 
социалните интереси, ролята на етническите или културните условия, 
които се разглеждат като решаващи сили в живота на Църквата. Човек 
смята себе си за по-хитроумен, по-актуален, ако се позовава на тези 
фактори, като на истинските, водещи причини в църковната история. 
Но при все че признава важността им, никой християнски историк не 
може да се примири с това да ги разглежда по друг начин, освен като 
чужди на самото битие на Църквата; той не може да се откаже от 
това да вижда в Църквата едно независимо тяло, подчиняващо се на 
закон, различен от този на детерминизма, действащ в този свят. 

  
Обръщайки внимание на въпроса за изхождането на Светия 
Дух – догматическия въпрос, разделил Изтока и Запада, – не 
можем по никакъв начин да го разглеждаме като случайно явле-
ние в църковната история. От религиозна гледна точка това 
е единствената причина, която има значение в поредицата от 
факти, довели до разделението. 

Въпреки че може би е обусловено от повече фактори, това догматиче-
ско определение е за едните, както и за другите, една духовна обвърза-
ност, съзнателен избор в областта на вярата. 

  
Това, че често сме склонни да омаловажаваме догматическия факт, кой-
то предопределя цялостното по-нататъшно развитие на двете тради-
ции, се дължи на известна нечувствителност по отношение на догма-
та, смятан за нещо външно и абстрактно. Често се твърди, че е важна 
духовната нагласа и че догматическите различия не променят нищо. 
Въпреки това обаче, духовният живот и догматът, мистиката и бого-
словието са неразделно свързани в битието на Църквата. Що се отнася 
до Източната църква, то тя, както казахме, не прави същностна разли-
ка между богословието и мистиката, между областта на общата вяра 
и сферата на личния опит. 
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Не можем да тълкуваме духовния живот по друг начин, освен в 
светлината на догматите, тъй като те са негово външно из-
ражение, единственото обективно свидетелство за потвър-
дения от Църквата опит. 

Понеже християнското предание е вселенско, опитът на отделните 
личности и общият опит на Църквата са тъждествени. Преданието 
обаче не е само съвкупност от догмати, свещени установления и обре-
ди, съхранявани от Църквата, а преди всичко онова, което се изразява 
в тези външни определения, живо предание, непрестанно откровение 
на Светия Дух в Църквата, живот, в който всеки от членовете й може 
да участва според възможностите си. Да пребъдваш в Преданието оз-
начава да участваш в опита на тайните, открити на Църквата. Дог-
матическото предание – жалоните, положени от Църквата по пътя 
на Богопознанието, и мистическото предание – придобитият опит за 
тайните на вярата, не могат да бъдат разделяни или противопоста-
вяни. 

Догматите не могат да бъдат разбрани извън опита. Пълно-
та на опита извън истинското учение не съществува.

  
Светите отци и учители на Църквата, които е трябвало да защита-
ват и формулират в хода на нейната история различните догмати, 
принадлежат все пак на едно-единствено предание, свидетели са на 
един и същи опит. Това предание остава общо за Изтока и Запада, до-
колкото Църквата гласно свидетелства за истините, касаещи Бого-
въплъщението. Но по-вътрешните, така да се каже, по-тайнствените 
догмати, които се отнасят до Петдесетница, учението за Светия 
Дух, благодатта, Църквата, вече не са едни и същи за Римокатоличе-
ската църква и за Източните църкви. 
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Две разделени предания се противопоставят едно на друго. 
Дори това, което до определен момент е било общо и за две-
те, в ретроспекция получава друг акцент и днес се представя 
в по-различна светлина, като духовни реалности, принадлежа-
щи към два различни опита. 

Оттук нататък, отци като свети Василий Велики или блажени Авгу-
стин ще бъдат тълкувани различно, в зависимост от това дали се раз-
глеждат в светлината на римокатолическото или на православното 
предание. Това е неизбежно, тъй като можем да приемем авторитета 
на даден църковен писател единствено в духа на преданието, на което 
се осланяме.

  
Никога не бихме разбрали дадена форма на духовен живот, ако не водим 
сметка за догмата, който лежи в основата й. 

Когато става въпрос за една висша причина – догматическа-
та разлика, – нещата трябва да бъдат приети такива, какви-
то са, без да се търси обяснение за разликата между духовния 
опит на Запад и на Изток в причини от етически и културен 
характер. 

Не трябва също така да се заблуждаваме, че въпросите за изхождането 
на Светия Дух или за природата на благодатта нямат голямо значение 
за християнското учение като цяло, което иначе, малко или много, ос-
тава сходно при римокатолиците и при православните. В едни толкова 
фундаментални догмати именно това „малко или много“ е от значение, 
защото то поставя различен акцент на цялото учение, показва го в 
друга светлина; иначе казано, то поражда съвсем друг духовен опит.
Нямаме намерение да се занимаваме със „сравнително богословие“, а 
още по-малко да подновяваме конфесионални полемики. На това място 
ще се ограничим с констатацията на факта, че съществува догмати-
ческа разлика между християнския Изток и християнския Запад.
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В началото на ХIХ век, в една своя беседа св. Серафим Саровски дава 
определение за целта на християнския живот. Това определение, кое-
то на пръв поглед изглежда твърде просто, обобщава цялото духовно 
Предание на Православната църква. „Молитвата, постът, бдението и 
всичките други християнски дела са добри сами по себе си, но все пак 
не само в тяхното извършване се състои целта на нашия християнски 
живот, макар те и да са необходими средства за постигането му. Ис-
тинската цел на нашия християнски живот се състои в придобиването 
на Светия Божи Дух. А постът, бдението, молитвата, милостинята и 
всички добри дела, вършени заради Христа, са средства за припечелва-
не на Светия Дух. Забележете, братя, че само онова добро дело, което 
бива извършено заради Христа, ни донася плодовете на Светия Дух. А 
всичко, вършено не заради Христа, макар и да е добро, не ни носи на-
града в бъдещия век, пък и в тукашния живот също не ни дава Божията 
благодат. Затова и нашият Господ Иисус Христос е казал: „Който не 
събира с Мене, разпилява“ (Мат. 12:30)“5. С други думи, за християнина 
не съществува самоцелно добро: едно дело е добро, доколкото служи 
на единението ни с Бога, доколкото ни придава благодатта. Доброде-
телите не са цел, а средства, или по-точно признаци, външни прояви 
на християнския живот, докато единствената цел е придобиването на 
благодатта. 

  
Понятието „заслуга“ е чуждо на Преданието на Източната църк-
ва. Тази дума се среща рядко в духовната литература на Изтока 
и няма същото значение, каквото се влага в нея на Запад.

Причината трябва да се търси в цялостното отношение на източното 
богословие към благодатта и свободната воля. Този въпрос никога не е 
имал на Изток същата острота, която добива на Запад след блаж. Ав-
густин. Източното Предание никога не е отделяло тези два момента: 
за него благодатта и човешката свобода се проявяват едновременно и 

5 Беседа на св. Серафим Саровски с Н. А. Мотовилов за целта на християнския живот; Вж. бълг. превод 
на архим. Серафим, пос. съч., с. 237.
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не могат да бъдат възприемани една без друга. Св. Григорий Нисийски 
изразява много ясно тази взаимна връзка, която прави от благодатта и 
свободната воля два полюса на една и съща реалност: „Както Божията 
благодат не може да обитава в душите, които бягат от спасението 
си, така и човешката добродетел не е достатъчна сама по себе си, за 
да издигне до съвършенство душите, чужди на благодатта… Като се 
обединяват праведността на делата и благодатта на Духа, те изпъл-
ват с блажен живот душата, в която се отъждествяват (προελθο‡σαι 
εrς ταˆτ{ν)6. Следователно благодатта не е награда за заслугата на 
човешката воля, както би искал Пелагий; тя обаче не е и причина за „де-
лата по заслуга“ на свободната ни воля. Защото тук не става въпрос 
за заслуги, а за взаимодействие, за синергия на двете воли, Божията и 
човешката, за съгласуваност, в която благодатта се разкрива все по-
вече и повече и се оказва усвоена, „придобита“ от човешката личност. 
Благодатта е присъствие на Бога в нас, изискващо от наша страна 
постоянни усилия. Тези усилия обаче по никакъв начин не ограничават 
благодатта и тя самата не оказва въздействие върху нашата свобода 
като някаква чужда за нея сила. Това учение, вярно на апофатичния дух 
на източното Предание, изразява тайната на взаимодействието на 
благодатта и нашата свобода в добрите дела, като избягва положи-
телните и рационалните термини. 

  

Източното Предание винаги е утвърждавало едновременност-
та в синергията на Божията благодат и човешката свобода. 

Така св. Макарий Египетски казва: „Човешката воля е, така да се каже, 
основно условие; ако я няма тази воля, Бог Сам нищо не прави“7. През ХIХ 
век великият руски писател аскет епископ Теофан Затворник твърди, 
че „Дух Свети, Който действа в нас, извършва заедно с нас нашето 
спасение“, но в същото време казва, че „човекът извършва делото на 
своето спасение с помощта на Божията благодат“8. Благодатта, която, 

6 De instituto christiano, PG, t. 46, col. 289 C.
7 Духовни беседи, ХХХVII, 10, PG, t. 34, col. 757 A.
8 Епископ Феофан, Письма о духовной жизни, изд. Афонского Пантелеимонова монастыря, сс. 19, 65, 67, 83.
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по думите на св. Макарий Велики, действа в човешката личност като 
квас, който заквасва тестото, „става нещо присъщо и неразделно от 
природата, сякаш е от същото естество с човека“9. Това е, което св. 
Серафим нарича „придобиване на благодатта“ – субективната страна 
на единението с Бога.

  
Като светлина, която явява Божеството, благодатта не може да ос-
тане незабележима в нас. Не можем да не чувстваме Бога, ако приро-
дата ни е в състояние на духовно здраве. Нечувствителността във 
вътрешния живот е ненормално състояние. Трябва да знаем да раз-
познаваме собствените си състояния и да преценяваме явленията на 
мистичния живот. Затова преп. Серафим Саровски започва духовните 
си наставления с думите: „Бог е огън, който стопля и разпалва сърца-
та. Ако чувстваме в сърцата си хладина, която е от дявола – понеже 
дяволът е хладен, – да призовем Господа и Той, като дойде, ще стопли 
сърцето ни чрез съвършената любов не само към Него, но и към ближ-
ния. И от топлината на лицето Му ще бъде изгонена хладината на не-
навистника на доброто“10. Благодатта се познава като радост, мир, 
вътрешна топлина, светлина. 

  

Състоянията на духовна сухост, на „мистична нощ“ в духов-
ния опит на Източната църква нямат същия смисъл като на 
Запад. 

Личността, която влиза във все по-тясно единение с Бога, не може да 
остане извън светлината. Ако тя се оказва потопена в мрака, то е за-
щото природата й е затъмнена от някой грях или Бог я изпитва, за да 
увеличи ревността й. Тези състояния следва да бъдат преодолени чрез 
послушание и смирение, на които Бог отговаря, като се явява отново 
в душата и съобщава светлината Си на изоставеното за някое време 

9 Дух. Бес., VIII, 2, PG, t. 34, col. 528 D – 529 A.
10 Денисов, Л. И. Житие, подвиги, чудеса, духовные наставления и открытие св. мощей преп. Серафима, 

Саровского чудотворца, Москва, 1904, с. 420.
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човешко същество. Духовната сухота е болестно състояние, което не 
може да бъде продължително; тя никога не е възприемана от страна 
на източните аскетически и мистически писатели като необходим и 
нормален етап по пътя на единението. По този път подобна случай-

ност е много честа, но винаги опасна. Тя има голяма прилика с Bκηδßα  – 
печалта, или унинието, охладняването на сърцето, което произвежда 
нечувствителността. Това е изпитание, поставящо човека на грани-
цата на духовната смърт. Защото издигането към светостта, бор-
бата за Божествената светлина, не е безопасна. Тези, които търсят 
светлината, съзнателния живот в Бога, се излагат на голяма духовна 
опасност, но Бог не ги оставя да се заблудят в мрака.
„Често виждах светлината – казва св. Симеон Нови Богослов, – понякога 
тя се появяваше вътре в мене, когато душата ми беше в мир и тишина, 
понякога се появяваше по-издалече или дори съвсем се скриваше. Тогава 
изпитвах огромна скръб, защото ми се струваше, че никога вече няма да 
я видя. Но щом започвах да проливам сълзи, щом показвах пълно безраз-
личие към всичко, съвършено смирение и послушание, светлината се по-
явяваше отново, подобно на слънцето, което разпръсква гъстотата на 
облаците и се показва лека-полека, носейки радост. Така Ти, Неизказани-
ят, Невидимият, Недосегаемият, Който движиш всичко, Който си винаги 
навсякъде и всичко изпълваш, Който се появяваш и скриваш всеки час, 
Ти се отдалечаваше и се появяваше и денем, и нощем. Ти бавно разсея 
мрака в мен, разпръсна облака, който ме покриваше, отвори духовния ми 
слух, очисти зеницата на очите на ума ми. Накрая, след като ме направи 
такъв, какъвто искаше, Ти се откри на просветлената ми душа, идвайки 
към мене, все още невидим. И изведнъж, Ти се яви като второ слънце, 
о, неизказано Божие благоволение!“11. Този текст ни показва, че сухост-
та е преходно явление, което не може да стане постоянно състояние. 
И действително, героичната борба на великите светци на западното 
християнство, обхванати от болката на трагичната раздяла с Бога – 
мистичната нощ като път, като духовна необходимост – е непозната 
на духовния опит на Източната църква. Двете предания се разминават 
по отношение на един тайнствен въпрос от учението, отнасящ се до 
Светия Дух, Източник на светостта. 

11 Беседа ХС, руско светогорско изд., II, 487-488; фр. прев., Vie spir., XXVIII, 1, 1931, VII, pp. 76-77.
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Два различни догматически възгледа съответстват на два 
опита, на два пътя на освещение, които изобщо не си прили-
чат. Пътищата на светостта не се еднакви на Запад и на 
Изток след разделението12. 

Едните засвидетелстват верността си към Христос в самотата и 
изоставеността на Гетсиманската нощ; другите получават увере-
ността за единението си с Бога в светлината на Преображението. 

  
Един откъс от беседата на св. Серафим Саровски с Мотовилов, на-
писана в началото на ХIХ век, ще ни обясни по-добре от всички бого-
словски изложения в какво се състои тази увереност, този „гносис“ или 
познание за единението с Бога. По време на тази беседа, състояла се в 
зимна утрин на една поляна в леса, този ученик на преподобни Серафим 
и автор на текста, който привеждаме, казва на своя учител: 

– Все пак не схващам, по кой белег мога сигурно да узная, че съм в Божия 
Дух? Как да разпознавам сам у себе си истинското Му явяване?
– Аз вече Ви казах, Ваше Боголюбие, че това е много просто, – отгово-
ри старецът, – и подробно Ви разправих как биват хората в Божия Дух 
и как трябва да разбираме, че Той се е явил в нас… Какво искате още, 
брате?
– Искам да схвана това добре – казах аз.
Тогава отец Серафим ме хвана здраво за раменете и ми рече: 
– Сега двамата ние с Вас, братко, сме в Божия Дух. Защо не ме гледа-
те?
– Не мога да Ви гледам, отче – отговорих аз, – понеже от очите Ви се 
сипят мълнии. Лицето Ви е станало по-светло от слънце, тъй че очите 
ми се пръскат от болка.

12 Като противопоставяме пътищата на освещението, свойствени за Запада и за Изтока, ние не 
искаме да твърдим нищо с абсолютна категоричност. Тази твърде деликатна и с много оттенъци 
материя се изплъзва на всеки опит за схематизиране. Така, на Запад опитът на мистичната нощ 
съвсем не е характерен за такива светци като св. Бернард Клервоски например. От друга страна, 
източният духовен опит ни предлага поне един твърде характерен случай на „мистична нощ“ – този 
на св. Тихон Задонски (ХVIII в.).
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– Не се страхувайте, Ваше Боголюбие – каза отец Серафим, – и Вие 
сега сам сте станали тъй светъл, както съм аз. Сега Вие сте в пълно-
тата на Духа Божи, иначе не бихте могли да ме виждате такъв. 
И като приклони към мен глава, той тихичко пошепна на ухото ми: 
– Благодарете на Господа Бога за Неговата неизказана милост към Вас! 
Вие видяхте, че аз дори не се и прекръстих, а само в сърцето си мислено 
се помолих на Господа Бога и си казах вътрешно: Господи, удостой го 
ясно и с телесните си очи да види онова слизане на Твоя Дух, с което Ти 
удостояваш Своите раби, когато благоволяваш да се явяваш в светли-
ната на великолепната Си слава! И ето, братко, че Господ мигновено из-
пълни смирената просба на убогия Серафим… Как да не Му благодарим за 
този неизказан Негов дар към двамата? Дори и на великите пустинници 
Господ Бог не винаги явява тъй Своята милост. По застъпничеството 
на самата Божия Майка, Божията благодат благоволи да утеши Вашето 
съкрушено сърце, подобно на чадолюбива майка. Но защо не ме гледате в 
очите? Гледайте направо, не се бойте! Господ е с нас!
Аз погледнах след тези думи в лицето му и ме обзе още по-голям бла-
гоговеен ужас. Представете си в средата на слънцето, в най-силния 
блясък на обедните му лъчи, лице на човек, който разговаря с вас. Вие 
виждате движението на устата му, променливия израз на очите му, чу-
вате гласа му, чувствате, че някой ви държи с ръце за раменете, но не 
само тези ръце не виждате, не виждате нито самия себе си, нито не-
говата фигура, а само една ослепителна светлина, която се простира 
надалеч и озарява с яркия си блясък и снежната пелена, която покрива 
поляната, и снежния прах, който се сипе върху вас и върху великия ста-
рец. Но възможно ли е изобщо да си представи човек онова положение, 
в което аз се намирах тогава?! 
– Как се чувствате сега? – запита ме отец Серафим. 
– Необикновено добре! – казах аз.
– Но как добре? Какво именно чувствате?
– Чувствам такава тишина и мир в душата си, че с никакви думи не 
мога да ги изразя!
– Това, Ваше Боголюбие, рече отец Серафим, е оня мир, за който Господ 
е казал на учениците Си: „Моят мир ви давам. Аз не ви давам тъй, както 
светът дава“ (Иоан 14:27)… Този мир „надвишава всеки ум“… Какво още 
чувствате?
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– Необикновена радост в цялото си сърце!
И отец Серафим продължи:
– Когато Духът Божи слиза в човека и го осенява с пълнотата на Свое-
то наитие, тогава човешката душа се преизпълва с неизказана ра-
дост. Духът Божи е радостотворен за всичко, до което се докосне… 
Залог за тази радост ни се дава отсега. Ако прочее от него вече ни 
е тъй приятно, сладко и весело на душата, то какво да кажем за оная 
радост, която е приготвена там на небесата за ония, които плачат 
тук на земята? Тъй и Вие, драги мой, сигурно доста сте си поплакали 
в своя земен живот, та вижте с каква радост Ви утешава Господ още 
тук. Сега нас двамата ни чака труд след труд, за да възлизаме от сила 
в сила и да достигнем мярката на възрастта на Христовото изпълне-
ние... Тогава чак тукашната наша радост, която сега ни се открива 
донякъде и набързо, ще се яви в цялата си пълнота, като ни преизпълни 
с неизразими небесни наслади, и никой не ще може да ни я отнеме…13

Този разказ съдържа в простотата си цялото учение на източните 
Отци за „гносиса“, познанието на благодатта, достигащо най-висша-
та си степен във виждането на Божествената светлина, която изпъл-
ва човешката личност, достигнала до единението с Бога. Това вече 
не е екстаз, преходно състояние, което носи възторг и което откъс-
ва човешкото същество от обичайния му опит, а съзнателен живот 
в светлината, в непрестанното Богообщение. Действително, по-горе 
цитирахме свети Симеон Нови Богослов, според когото екстатични-
те състояния са присъщи преди всичко на личности, чиято природа все 
още не се е изменила, не се е приспособила към Божествения живот. 
Преображението на тварната природа, което започва още в този жи-
вот, е обещание за ново небе и нова земя, влизането на творението 
във вечния живот преди смъртта и възкресението. 
Малцина, дори измежду най-великите светци, достигат това състоя-
ние през земния си живот. Примерът на свети Серафим е дотолкова 
по-поразителен, доколкото съживява в по-ново време светостта на 
отците-пустинници, която изглежда почти невероятна за разсъдъч-

13 Беседа на св. Серафим Саровски с Н. А. Мотовилов за целта на християнския живот. Ние цитираме 
според превода, направен от Архимандрит Серафим (Алексиев) в неговата книга Свети Серафим 
Саровски, София, 1992, с. 249-252.
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ната ни и хладна вяра, за падналия ни „кантиански“ ум, винаги готов да 
захвърли в областта на „ноуменалното”, на „предметите на вярата“ 
всичко, което надминава законите, или по-точно, навиците на падна-
лата природа. 

Философската защита на автономията на нашата ограничена приро-
да, затворена за опита на благодатта, е съзнателно потвърждение 
на нашето незнание, анти-гносис, анти-светлина, противопоставяне 
на Духа Свети, откриващ в човешките личности съвършеното съзна-
ние за общението с Бога. В същата духовна беседа, която току-що 
цитирахме, св. Серафим казва на своя събеседник: „В сегашно време, 
при почти всеобщата наша хладност към светата вяра в нашия Господ 
Иисус Христос и поради нашата невнимателност към проявите на Не-
говия Божествен промисъл за нас… сме стигнали дотам, че, може да 
се каже, почти съвсем сме се отдалечили от истинския християнски 
живот. Сега нам се струват странни свидетелствата на Свещ. Писа-
ние… Някои хора казват за това: „Тези места са непонятни. Нима хора 
са могли тъй ясно да виждат Бога?“ – Но нищо неразбираемо тук няма. 
Неразбирането иде от това, че ние сме се отдалечили от простота-
та на първоначалното християнско знание и под предлог на просвета 
сме затънали в такава тъмнина на незнанието, че ни се струва мъчно 
постижимо и онова, което древните толкова добре разбирали, щото 
и при обикновени разговори дори не им се виждала чужда мисълта за 
явяване на Бога сред хората“14. 

  

„Простотата на християнското познание“ преоткриваме 
там, където познанието и любовта са едно цяло – в тайния, 
скрит от очите на света опит в живота на тези, които се съ-
единяват с вечната светлина на Пресветата Троица, но този 
опит остава неизразим.

14 Пак там, с. 243.
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 „Нещата от бъдещия век – 
казва св. Исаак Сириец, – ня-
мат собствено и точно наз-
вание. За тях можем да има-
ме само определено просто 
знание, което е над всяко 
слово, над всеки елемент, 
над всеки образ, цвят, облик 
или някакво сложно име“15. 
„Това е незнанието, което 
надминава всяко знание“16. 
Тук отново сме в областта 
на апофатизма, с който за-
почнахме нашата студия 
за източното Предание. Но 
вместо за Божествения 
мрак, сега говорим за свет-
лината, вместо за загуба-
та на самосъзнанието – за 
личното съзнание, напълно 
разкриващо се в благода-
тта. Защото тук става въ-

прос за постигнатото съвършенство, за природата, преобразена от 
единението с благодатта, за природата, която сама става светлина.

Как да се обясни този опит на онези, които не са го имали? Това, което 
св. Симеон Нови Богослов се старае да изрази с противоречиви терми-
ни, ни дава възможност да прозрем всичко, което все още остава скри-
то за нашето непросветено съзнание: „Когато достигнем съвършен-
ството – казва той, – Бог не идва вече към нас както преди, без образ 
и без вид… Но Той идва в определен образ, впрочем – в образа на Бога: 
защото Бог не се явява в някакъв облик или изображение, а се показва 
в Своята простота, образуван от светлина без образ, непостижима и 
неизказана. Нищо повече не мога да кажа. Впрочем, Той се показва ясно 
и се узнава напълно, говори и слуша по начин, който не можем да изра-

15 Ed Wensinck, hom. II, p. 8-9; cf. hom. XXII, p. 114.
16 Ibidem, hom. XXII, p. 118 (ed. Theotoki, hom. XXXII).
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зим. Той, Който е Бог по природа, беседва с тези, които е направил бо-
гове по благодат, както приятел беседва с приятелите си, лице в лице. 
Той люби синовете Си като Отец и е възлюбен от тях без мярка; в тях 
Той става дивно познание и страшен слух. Те не могат да говорят за 
Него както подобава, но и не могат да запазят мълчание… В тях Све-
тият Дух става всичко, което Писанията казват за Царството Божие 
– бисера, синаповото семе, кваса, водата, огъня, хляба, питието на жи-
вота, ложето, брачния чертог, жениха, приятеля, брата и бащата. Но 
защо говоря за неизказаното? Онова, което окото не е видяло, което 
ухото не е чуло и което не е идвало на сърцето на човека, как може да 
се изрази с думи? Въпреки че придобихме и имаме всичко това вътре в 
нас като дар Божи, ние никак не можем да го измерим с разума, нито да 
го изразим с думи“17. 

  

Апофатичният път на източното богословие е покаянието на 
човешката личност пред лицето на Живия Бог. Той е непрес-
танната промяна на битието, устремено към своята пълно-
та, към богоединението, което се осъществява чрез Божията 
благодат и човешката свобода. 

Но пълнотата на Божеството, последният завършек, към който се 
стремят тварните личности, се открива в Светия Дух. Той е Тай-
новодителят по пътя на апофатизма, където отрицанията бележат 
присъствието на Неименувания, Неограничения, съвършената Пълно-
та. Той е скритото предание във всеявеното предание, проповядвано 
„от покривите”. Той е тайната, която остава скрита в учението на 
Църквата, въпреки че му придава белег на достоверност, вътрешна 
очевидност, живот, топлина, светлина, неща, присъщи на християн-
ската истина. Без Него догматите са абстрактни истини, внушени 
авторитети, наложени отвън на една сляпа вяра, доводи, противни на 
разума, приети по послушание и впоследствие приспособени към наше-
то разбиране, вместо да бъдат Богооткровени тайни, начала на едно 
ново познание, разкриващо се в нас и подготвящо естеството ни към 

17 Беседа ХС, руско светогорско изд., ч. II, сс. 488-489



32 33

съзерцанието на реалностите, които превъзхождат всяко човешко 
разбиране. Апофатизмът, в който можем да видим същностния белег 
на всяка богословска мисъл в източното Предание, е непрестанно сви-
детелство за присъствието на Светия Дух, Който допълва всички не-
достатъци, преодолява всички ограничения, придава на познанието на 
Непознаваемия пълнотата на опита, преобразува Божествения мрак в 
светлина, в която се приобщаваме към Бога. 

  

Единствено в Църквата, единствено с очите на Църквата из-
точната духовност вижда Христа. С други думи, тя Го позна-
ва в Светия Дух. 

Христос винаги се явява в пълнотата на Своето Божество, прославен 
и тържествуващ дори в страданията Си, дори и в Гроба. Кеносисът ви-
наги се допълва от блясъка на Божеството. Мъртъв и почиващ в Гроба, 
Христос слиза в ада като победител и унищожава навеки силата на 
врага. Възкръснал и възнесъл се на небето, Той не може да бъде познат 
от Църквата по друг начин, освен като едно от Лицата на Пресвета-
та Троица, победило смъртта и седящо отдясно на Отца. „Историче-
ският“ Христос, „Иисус от Назарет“, такъв, какъвто Го виждат очите 
на чужди свидетели, Христос извън Църквата, винаги е осъществен в 
пълнотата на откровението, дадено на истинските свидетели – сино-
вете на Църквата, просветени от Светия Дух. Култът към човечест-
вото на Христос е чужд на източното Предание, или по-точно тук обо-
женото човечество приема същия прославен образ, в който учениците 
са Го видели на планината Тавор – човечеството на Сина Божи, което 
прави видимо общото Му Божество с Отца и Светия Дух. Духовният 
живот на Източната църква никога не е прилагал практиката на подра-
жанието на Христос. Действително това би му придало известна не-
пълноценност, би показало някакво външно отношение спрямо Христос. 

За източния духовен живот единственият път, който ни упо-
добява на Христос, е придобиването на благодатта, дарувана 
от Светия Дух. 
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Светците на Източната църква никога не са имали дамги – външни белези 
от рани, чрез които някои велики светци и мистици на Запада са се уподо-
бявали на страдащия Христос. Затова пък много често източните светци 
са били преобразявани от вътрешната светлина на нетварната благодат 
и са се явявали в блясък, както Христос при Своето Преображение. 

  
Източникът на тази пълнота, даващ възможност да се преодолее всяка 
закостенялост в учението, опитът и животът на Църквата, изворът 
на това богатство и тази свобода е Светият Дух. Съвършено Лице, 
Той никога не е бил възприеман в ипостасното Си битие като „връзка 
на любовта“ между Отца и Сина, като функция на единството в Трои-
цата, в Която няма място за функционални определения. Като изповяд-
ва изхождането на Светия Дух от Отца и ипостасната Му независи-
мост от Сина, Преданието на Източната църква утвърждава личната 
пълнота на делото на Утешителя, Който е дошъл в света. Дух Свети 
не е обединяваща сила, чрез която Син Божи се налага на членовете на 
Своето мистично Тяло. Ако Той свидетелства за Сина, то е в качест-
вото Му на Божие Лице, Което е независимо от Сина, Божие Лице, съ-
общаващо на всяка човешка ипостас, на всеки член на Църквата, нова 
пълнота, в която тварните личности се разкриват и изповядват сво-
бодно и непринудено Божеството на Христос, засвидетелствано от 
Духа. „Където е Духът Божи, там е и свободата“ – истинската свобо-
да на личностите, които не са слепи членове в единството на Тялото 
Христово и които не се унищожават в единението, а придобиват лич-

Семейството на Вл. Лоски, 1922 г.
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ната си пълнота; всяка от тях става цялост в Църквата, защото Дух 
Свети слиза поотделно върху всяка човешка ипостас. Ако Син отдава 
Своята Ипостас на обновената човешка природа, ако става Глава на 
ново Тяло, то Дух Свети, Който идва в името на Сина Божи, съобщава 
Божеството на всеки член на това тяло, на всяка човешка личност. В 
кеносиса на слезлия на земята Син Божи Личността се явява ясно, но 
природата остава скрита под „образа на раб“. В идването на Светия 
Дух Божеството се открива като Дар, докато Личността на Дарява-
щия остава неявена. Умалявайки се, така да се каже, скривайки се като 
Личност, Светият Дух съобщава нетварната благодат на човешките 
личности. Човекът се съединява с Бога като се приспособява към пъл-
нотата на битието, откриваща се в дълбините на самата му личност.
В непрестанните усилия по пътя на издигането, по пътя на сътрудни-
чеството с Божията воля, тварната природа все повече и повече се 
преобразява чрез благодатта до своето окончателно обожение, което 
ще се открие напълно в Царството Божие. 

Превод от френски: Екатерина Крумова

Фрагменти от книгата „Очерк върху мистическото богословие на 
Източната църква”, изд. „Омофор“, С., 2013 
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Настоящото издание предлага кореспонденцията на 
архимандрит Софроний (Сахаров; 1896 – 1993), изтъкнат аскет 
и писател, известния автор на книгата „„Старецът Силуан 
Атонски“, с един от най-великите православни богослови 
на миналото столетие – протойерей Георги Флоровски 
(1893 – 1979). Публикуваните писма представляват както 
исторически, така и богословски интерес.

Архимандрит Софроний (Сахаров) и протойерей Георги 
Флоровски – това са две различни съдби, два християнски 
пътя. И двамата обаче са представители на поколението, 
отличаващо се с изключително висока догматическа 
култура... Дадено им е било особено строго да живеят 
Православието като вселенска истина, явяваща на целия 
свят истинния Бог. За тях Църквата е била пазителка на 
тази Всеистина, а не някаква „добавка“, придатък към 
националната култура.
 

Йеромонах Николай (Сахаров)
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Архимандрит 
СОФРОНИЙ 
САХАРОВ (1896-
1993) e един 
от големите 
православни 
подвижници на 
нашето време, 
духовно чедо на св. 
Силуан Атонски. Той 
е основател и игумен 
на манастира „Свети 
Йоан Кръстител” в 
Есекс, Англия; автор 
на книги и духовни 
беседи. Много от тях 
вече са достъпни 
и на българските 
читатели, като 
например книгата 
„Свети Силуан 
Атонски” – описание 
на живота и 
духовното дело на 
свети Силуан, „Ще 
видим Бога както 
си е”, определяна 
от някои автори 
като духовната 
автобиография на 
стареца Софроний, 
„За молитвата”, 
„Духовни беседи”, 
„Писма до Русия” и 
др.

Архимандрит СОФРОНИЙ САХАРОВ
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     The Old Rectory,

     24 август 1973 г.

Мир ти, скъпа Мария!

Казваш, че всички се интересувате да узнаете какво е вижда-
нето ми за съвременния църковен живот, за актуалните про-
блеми на нашето време. За да отговоря на молбата ти, налага 
се да изложа някои основни мисли, които съм изказал още през 
50-те години…

В новата редакция на статията ми на френски език* малко по-
обширно развивам и обосновавам онези моменти, които придо-
биват все по-голяма актуалност. Виждаме, че проблемът за 
единството на целия християнски свят все повече и повече 
обхваща разклоненията на историческото християнство; във 
връзка с това на пръв план излиза въпросът за принципа, който 
трябва да залегне в основата на всеобщото единство. Налице 
са три главни течения. Първото – „икуменизмът”, Световният 
съвет на Църквите, създаден от протестантизма, с редуцира-
ни изисквания в областта на догматите и тайнствата. Вто-
рото – Римокатолическото, „католицизмът”, с един глава, обле-
чен в пълна власт, с догмата за непогрешимостта на папата. 

* Статията 
„Unité de l’Église 
a l’image de la 
Sainte-Trinité” в 
поправения й ва-
риант излиза като 
част от антология 
на творби на архи-
мандрит Софроний 
на френски език 
в швейцарско 
издание – Archim. 
Sophrony. La Félicité 
de connaître la Voie. 
Genève, 1988. С. 
9–55. В руски 
превод старията 
„Единството на 
Църквата по обра-
за на единството 
на Светата Трои-
ца” излиза в руска-
та посмъртна ан-
тология на авто-
ра – архимандрит 
Софроний. Рож-
дение в Царство 
Непоколебимое. М., 
2000. С. 50-90.
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И третото – Православието, с неговата съборност и призна-
ване равнодостойнството на поместните църкви... Естест-
вено, последното смятам за единствено правилното. Думите 
на Господа: Да бъдат всички ... в Нас едно...* показват, че друг 
принцип за единство, освен образа на единството на Светата 
Троица, който имаме в откровението, не може да има. Битието 
е едно. Следователно, и догматическото учение за него трябва 
да остане „едно”. Невъзможно е правилно да се реши въпросът 
за единството на Църквата, ако не се решат правилно другите 
догматически въпроси. Така че, догматът за Светата Троица 
и, следователно, за изхождението на Светия Дух има кардинал-
но значение в еклисиологията.

В моята статия се стремя да покажа, че в православното дог-
матическо съзнание няма разрив между същността-природа и 
Ипостасите. И Същността, и Ипостаста са абсолютно равно-
весни, бидейки, обаче, несводими една към друга. Това „равнове-
сие” между Личността и природата е изгубено в перспектива-
та на „филиокве” на Римокатолицизма, защото там за естест-
вото е признато онтологично първенство, преимущество, а 
Ипостасите се възприемат като отношения на противопос-
тавяне вътре в самата същност. Доколкото на естеството 
се придава онтологично първенство, а Ипостасите са поста-
вени на второ място, дотолкова се променя и всичко, наисти-
на всичко в познанието на Битието, и на божественото, и на 
тварното, създадено „по образ и подобие”.

Когато такова виждане за Божието битие се прехвърли в 
перспективата на човешкия живот, в плана на духовното, на 
аскетическото действие (праксис), тогава се получава и този 
разрив между принципа на личността и принципа на естест-
вото: последното да преобладава над личността, което в Ри-
мокатолицизма довежда до неуместния акцент върху юридиче-
ския момент в сотириологията, в литургическия акт ex opera 
operato, в еклисиологията – до непогрешимостта на папата ex 
cathedra, тоест ex officio; всичко това при тях става възможно 
по силата на „природата на нещата”, независимо от личност-

* Срв. Иоан. 
17:21.
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та на папата, личност, която може да бъде детерминирана от 
естеството, стоящо свръх принципа на личността.

Такава ориентация на човешкия дух се отразява и върху цялото 
познание въобще, и върху цялото устройство на човешкото об-
щество, върху духа на законите, на всичко. И човечеството се 
озовава в задънена улица: обективният принцип, над-личният, 
имперсонален, безличен, е потъпкал личността. В съзнанието 
на хората започва да доминира учреждението, обществото, 
колективът, а личността да служи на тези ценности. И докол-
кото такъв порядък не може да унищожи заложеното от Бога 
в творението, дотолкова и конфликтът между обществото и 
личността остава непреодолян. Колкото хората да потискат 
в себе си „личното”, то няма да престане да търси оправдание 
и за своето битие, защото, всъщност, нали живее именно това 
лице, а не безличната природа. Така че, докато в съзнанието на 
хората не се утвърди истинското познание за Божието битие, 
където всяко Лице е носител на цялата пълнота на Битието, 
тоест където Природата и Лицето представляват абсолютно 
и просто единство, където всяко Лице е равно „динамически”, 
действено на цялостното триединство, тоест истинният и 
всесъвършен Бог, абсолютно равен на другите лица и на цялото 
Единство на Трощцата, където се спазва пълното равновесие 
между принципа на Природа и Лице – дотогава не ще се реши 
и в човечеството въпросът за съотношението „общество” и 
„личност”.

Не се заблуждавам: такова богоподобно съвършенство на чо-
вечеството е само цел, градена върху Христовите заповеди; 
такова съвършенство, може би, никога няма да бъде достиг-
нато в исторически план, но и това не може да ни накара да 
изоставим като „утопия” зададеното от Бога съвършенство 
и, омаловажавайки християнството, да преследваме цели от 
по-нисш порядък, но даващи по-бързо „видими резултати”. Ре-
ализацията или осъществяването на Христовите заповеди в 
църковното битие – ето това е задачата... „В своето последно 
осъществяване принципът на автокефалността на поместни-
те църкви ни говори за нашата обща надежда, че не само те, а и 
всеки член на Църквата, всяка отделно взета ипостас-личност 
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трябва да стане носител на цялата вселенска църковна пъл-
нота...”  – В новата ми редакция развивам малко по-пълно този 
момент, като го обосновавам с позовавания на Новия Завет, на 
светите отци, особено като цитирам Григорий Нисийски, Мак-
сим Изповедник и Симеон Нови Богослов.

Срещата на Православието с католицизма и протестант-
ския икуменизъм изисква от нас да търсим „корена” на наши-
те разногласия. Без това всички спорове за „детайлите” няма 
да доведат до нищо. В най-добрия случай се стига до някакво 
„психологическо смекчаване на отношенията”, ала до истинско 
единство, изразяващо се в едната литургия, не се достига.

Често имам срещи с чужденци, с католици и други. Опитът ми 
показва, че в дълбочината на душите им винаги съществува 
именно този конфликт, за който вече говорих. Особено в ри-
мокатолиците. Те силно и дълбоко страдат от наложения им 
външен авторитет, всяко несъгласие с който поражда в тях 
болезнено състояние и за двете страни.

Католицизмът в днешно време, независимо от своя външен ус-
пех, преживява една от най-дълбоките си кризи. Виждайки как 
неразрешимият при тях конфликт на „общото” и „личното” се 
разрешава в Православието, католиците тежнеят към Правос-
лавието, макар и още твърде плахо; поради страх те все още 
се придържат към своите привични форми на мислене и дейст-
вие, но вече не гледат на Православието като на нещо нисше, 
застинало, отмряло, което беше обичайно по-рано. Книгата на 
Е. Бенц*, рецензирана в брой десети на „Журнал Московской Па-
триархии” съвсем не е единично явление.

В срещите си съм имал не малко случаи да се убедя, че всяко сни-
зяване, омаловажаване на християнството влече след себе си 
или лични, или обществени катастрофи. Само с това може да 
се обясни бягството от църквата на мнозина, искрено търсещи 
универсалната „каттлична” Правда и универсалната „каттлична” 
Истина. Говоря не за покварените, а за тези, които задълбочено 
търсят разрешение на грандиозните проблеми на нашето битие, 
които се стремят към интегрално и даже към абсолютно позна-
ние – търсене тъй присъщо на човека.

Исках да ви кажа всичко това, макар и в малко непоследова-

* Ernst Benz. 
The Eastern 
Ortodox Church. 
Its Thought and 
Life. Anchors 
Books: New-
York, 1963. 
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телен порядък, за да ви облекча в 
разбирането на статията ми, и за 
да станат понятни предизвикали-
те я причини. Зная, че за Руската 
църква днес водещо място заема 
друга задача, правилно доловена и 
мъдро провеждана в живота. Имам 
предвид опазващите и реставра-
ционните тенденции. Затова не 
искам да занимавам вниманието 
на руснаците с моята статия и я 
изпращам само на вас... Но ми се 
струва, че не е далеч онзи момент, 
когато целият християнски свят 

ще очаква от Руската църква, богата на молитвен опит, на 
литургичен живот въобще, отговор на въпроса: „Кой принцип на 
единство ще трябва да бъде признат като най-съответстващ 
на дара на Новозаветното Откровение?”

Поради действително отслабналото ми здраве ли, поради ле-
ността ми ли, или заради неблагоприятните условия на живота 
ми напоследък, работя, тоест произвеждам, твърде малко. Сед-
миците отминават, а аз не мога ни един ден да седна да пиша от 
сутринта, за да завърша някак замислената от мен книга за едно 
френско издание, посветена на догматическите основи на нашия 
аскетизъм. Би ми се искало по-подробно и ясно да изложа, че всяко 
променяне на нашето догматическо виждане неизбежно се отра-
зява върху цялото ни битие. Че загубата, макар и частична, на 
даденото ни в Откровението, влече след себе си промяна в живо-
та на „тялото” на една или друга Църква. Макар преобладаващото 
мнозинство хора да живеят в състояние на „пред-догматическа” 
вяра, тоест само като порив на душата към Бога, обаче и в тех-
ния живот се отразява догматическото познание или учение на 
Църквата, към която те принадлежат.

Твой Софроний
Превод от руски: Венета Дякова

Из „Писма до Русия“, изд. „Омофор“, С., 2015 г.
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Превод от руски: Венета Дякова

Из „Писма до Русия“, изд. „Омофор“, С., 2015 г.

Истината 
на православието
Николай Бердяев
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НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЯЕВ 
е виден руски религиозен философ, 
представител на руската емиграция 
в Западна Европа. Роден е в Киев през 
1874 г. в дворянско семейство. Учи в 
Киевския университет — най-напред в 
природонаучния, а по-късно в юридическия 
факултет. 
Бердяев не приема революцията в Русия, 
нарича я „велико нещастие“ (Новото 
средновековие) и й се противопоставя 
интелектуално, създавайки Свободна 
академия за духовна култура, 
просъществувала три години (1918 — 
1922), на която е председател и в чиито 
семинари чете лекции по философия на 
историята, философия на религията и за 
Достоевски. Арестуван е през 1921 г., а 
през 1922 е изгонен от страната заедно 
с  други „активни контрареволюционни 
елементи сред професорите, лекарите, 
агрономите, литераторите“. От тях е 
взета писмена декларация, че в случай на 
самоволно завръщане в родината сами 
се подлагат на най-тежкото наказание — 
разстрел. Съобщението в пресата гласи, 
че сред изгонените „няма крупни имена“. 
Сред тези 160 „почти липсващи крупни 
имена“ са философите С. Франк, Н. Лоски, 
С. Булгаков, Ф. Степун, Б. Вишеславцев, 
И. Лапшин, И. Илин, Л. П. Карсавин, А. 
Изгоев, икономистът П. Сорокин. В 
този изготвен при личното участие на 
В. И. Ленин Indexpersonarumprohibitarum 
е включен и Николай Александрович 
Бердяев. Скоро групата е натоварена 
на параход (тъжно-иронично наречен 
философски параход), който от Кронщат 
я стоварва в Щетин, откъдето заминава 
за Берлин, и всеки от нейните участници 
започва мъченическото принудително 
емигранство: колкото по-далеч от Русия, 
толкова по-близко до Русия. 

От 1922 до 1924 г. Бердяев живее 
в Берлин, където развива активна 
писателска и преподавателска дейност. 
Там е началото и на неговата широка 
известност и световно признание, което 
го нарежда сред най-големите имена на 
европейската философия. 
През 1924 г. Бердяев заминава за Париж 
и до смъртта си през 1948 г. остава в 
столицата на руската емиграция. Тук той 
развива широка обществена дейност, 
издава списанието „Път“ (1926 — 1939), 
създава и ръководи издателството 
YMCA-PRESS, участва в много конгреси, 
конференции и симпозиуми, написва 
още близо двадесет книги. През 1947 г. 
Кеймбриджският университет му 
присъжда званието Doctor honoris causa, 
което дотогава е давал само на двама 
руснаци — И. С. Тургенев и П. И. Чайковски. 
„През 1947 год. от Швеция съобщават на 
Бердяев, че е представен като кандидат 
за Нобелова награда. Но той не вярва, че 
ще му я присъдят, тъй като „за това е 
необходимо да стори някои неща“, които 
няма да направи („Самопознанието“); 
или с други думи – и за него е валидна 
дилемата на Достоевски и на Великия 
Инквизитор: „свободата или хлябовете!”. 
Разбира се, тук не трябва да се вижда 
само „пръстът на съдбата”, а дълбокото 
убеждение на Бердяев, че „философът 
не може да служи на държавата или на 
политическите партии, на академиите 
или на професионални цели“. („Смисълът на 
творчеството“)… Той с горчивина пише 
за себе си: „Аз винаги съм бил ничий човек, 
бил съм само свой собствен човек, човек 
на своята идея, на своето призвание, на 
своето търсене на истината“.

По материали от студиата на Исак Паси 
„Николай Бердяев: опит за философски 

портрет“
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Християнският свят познава 
слабо православието. Знае 
само външните и по преиму-

щество отрицателни страни на Пра-
вославната църква, но не вътрешни-
те, духовни съкровища. Православи-
ето e затворено, лишено от дух на 
прозелитизъм и не разкрива себе си 
на света. Дълго време то не прите-
жава това световно значение, тази 
актуална роля в историята, какви-
то имат католицизмът и протес-
тантизмът. То остава встрани от 
страстната религиозна борба на 
няколко столетия, в продължение на 
векове живее под защитата на голе-
ми империи (Византия и Русия) и пази 
вечната истина от разрушителните 
процеси на световната история.

За православието е характерно това, 
че то не е достатъчно актуализира-
но и проявено навън, не е войнствено, 
но именно поради този факт небесна-
та истина на християнското Откро-
вение в него е най-малко изкривена. 
Православието е форма на христи-
янство, която е най-слабо изопачена 
по своята същност в човешката ис-
тория. В Православната църква съ-
ществуват моменти на исторически 
грях, свързани най-вече с външната 
зависимост от държавата, но само-
то църковно учение, самият вътре-
шен духовен път не са подложени на 
изкривяване.

Православната църква е преди всичко 
църква на Преданието, за разлика от 
Римокатолическата, която е църква 
на авторитета, и от протестант-
ските църкви, които са църкви на 
личната вяра. Православната църк-
ва не притежава единна външно-ав-
торитарна организация и се опира 
непоклатимо на силата на вътреш-
ното предание, а не на външния ав-
торитет. От всички християнски 
църкви тя остава най-силно свързана 
с първохристиянството. Силата на 
вътрешното предание в Църквата е 
сила на духовния опит и приемстве-
ност на духовния път, сила на свръх-
личния духовен живот, в който всяко 
поколение излиза от съзнанието за 
самодоволство и затвореност, и се 
приобщава към духовния живот на 
всички предишни поколения, чак до 
апостолите. В Преданието аз имам 
един опит и едно знание с апостол 
Павел, с мъчениците, със светиите 
и с целия християнски свят. В Преда-
нието моето знание не е само лично 
знание, но и свръхлично, и живея не 
отделно, а в тяло Христово, в единен 
духовен организъм с всички мои бра-
тя в Христа.

Православието е преди всичко орто-
доксия на живота, а не ортодоксия на 
учението. Еретици за него са не тол-
кова онези, които изповядват погреш-
на доктрина, колкото хората, които 
имат лъжлив духовен живот и вървят 
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по лъжлив духовен път. Православи-

ето е преди всичко не външна орга-

низация, не външна форма на поведе-

ние, а духовен живот, духовен опит 

и път. В това то вижда същността 

на християнството. Православието 

е най-слабо нормативната форма на 

християнство (в смисъл на норма-

тивно-рационална логика и морален 

юридизъм), и най-силно духовната 

негова форма. Точно духовността и 

съкровеността на православието не-

рядко стават източник на неговата 

външна слабост. Външната слабост 

и недостигът на проявяване, недос-

татъчната външна активност и ре-

ализация се хвърлят в очите на всич-

ки; духовният му живот и духовните 

му съкровища обаче остават скрити 

и невидими. И това е характерно за 

източното духовно мислене, за разли-

ка от духовното мислене на Запада, 

което е винаги актуално и насочено 

навън, но в тази активност неряд-

ко изтощаващо себе си. В света на 

нехристиянския Изток духовният 

живот на Индия е особено скрит от 

външни погледи и не се актуализира в 

историята. Такава аналогия може да 

бъде прокарана, въпреки че духовният 

тип на християнския Изток твърде 

силно се отличава от духовния тип 

на Индия. Светостта в православ-

ния свят, за разлика от светостта 

в католическия свят, не е оставила 

след себе си писмени паметници, тя 

остава съкровена. И това е още една 
причина, поради която е трудно да се 
съди отвън за духовния живот на пра-
вославието.
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Православието няма своя век на схо-
ластика, то преживява само век на 
патристиката. Православната църк-
ва и досега се опира на източните 
учители на Църквата. Западът счи-
та това като признак за изостана-
лост на православието и замиране 
на творческия живот в него. Но този 
факт може да бъде изтълкуван и по 
друг начин: в православието христи-
янството не е така рационализирано, 
както това се случва в католицизма 
на Запад, с помощта на Аристотел и 
идеите на гръцкия интелектуализъм. 
Доктрините в православието никога 
не са придобивали такова свещено 
значение, и догматите не са прикова-
ни към задължителни интелектуални 
богословски учения, а са разбирани 
преди всичко като мистични факти. 
В богословската и философската ин-
терпретация на догматите ние ос-
таваме много по-свободни. През ХIХ 
век в Русия съществува творческа 
православна мисъл и в нея са проявени 
повече свобода и духовно дарование, 
отколкото в католическата и дори в 
протестантската мисъл.

За духовния тип на православието 
е характерен нерушим онтологи-
зъм, който представлява разкриване 
на православния живот, а вече след 
това и на православната мисъл. Хрис-
тиянският Запад тръгва по пътища-
та на критическото мислене, в кое-
то субек тът е противопоставян на 

обекта, и се нарушава органичната 
цялост на мисленето и органичната 
му връзка с живота. Западът е силен 
със сложното разгръщане на своето 
мислене, своята рефлексия и крити-
ка, своя изтънчен интелектуализъм. 
Но точно тук се разкъсва връзката 
на познаващия и мислещия с първоби-
тието и първоживота. Познанието 
е извадено от живота, мисленето е 
извадено от битието. Познанието и 
мисленето не протичат в духовната 
цялостност на човека, в органичната 
свързаност на всички негови сили. На 
тази почва Западът прави велики за-
воевания, но от това се разпада из-
началния онтологизъм на мисленето, 
мисленето не се потапя в дълбините 
на съществуващото. Оттук произ-
лизат схоластичният интелекту-
ализъм, рационализмът, емпиризмът, 
крайният идеализъм на западната ми-
съл. На православна почва мисленето 
остава онтологично, приобщено към 
битието, и това е видно от цялата 
руска религиозно-философска и бого-
словска мисъл на ХIХ и ХХ век. За пра-
вославието са чужди рационализмът 
и юридиз мът, както и всеки нормати-
зъм.

Православната църква не е опре-
делима в рационални понятия, тя 
е понятна единствено за живее-
щите в нея, за приобщените към 
нейния духовен опит. Мистичните 
типове християнство не подлежат 
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на никакви интелектуални дефини-
ции, също така те не притежават 
юридически, както и рационални 
признаци. Истинското православно 
богословстване е духовно-опитно. 
Православието почти няма учебни-
ци по схоластика. То съзнава себе 
си като религия на Светата Троица; 
не на отвлечения монотеизъм, а на 
конкретния тринитаризъм. В духов-
ния живот, в духовния опит и в ду-
ховния път се изобразява животът 
на Светата Троица. Православната 
Литургия започва с думите: „Бла-
гословено Царството на Отца, и 
Сина, и Светия Дух“. Всичко идва 
отгоре, от Светата Божествена 
Троичност, от висотата на Вечно 
Съществуващия, а не от човека и 
неговата душа. Според православ-
ната представа Самата Троица 
слиза при човека, а не човекът се 
въздига към нея. В западното хрис-
тиянство много по-слабо е изразена 
Троичността, то е повече христо-
центрично и антропоцентрично. 
Тази разлика се забелязва вече в 
източната и западната патристи-
ка, от които първата – богослов-
ства от името на Божествената 
Троица, а втората – от името на 
човешката душа. Затова Изтокът 
разкрива главно тайната на трини-
тарния догмат и на христологичния 
догмат. Западът пък учи предимно 
за благодатта и свободата, и за ор-
ганизацията на Църквата. На Запад 

съществува по-голямо богатство и 
разнообразие на мисълта.

Православието е именно формата на 
християнство, в която най-силно се 
разкрива Светият Дух. Поради тази 
причина Православната църква не 
приема filioque, защото вижда в това 
субординационизъм в учението за 
Светия Дух. Природата на Дух Свети 
се изразява най-слабо чрез догмати 
и доктрини, но по своето действие 
Третата Ипостас е най-близка до 
нас, най-иманентна на света. Свети-
ят Дух действа непосредствено вър-
ху тварния свят и преобразява тво-
рението. Това учение е разкрито от 
най-великия руски светец Серафим 
Саровски. Православието не само 
е преимуществено тринитарно, но 
вижда мисията на този свят в прео-
бразяване чрез Светата Троица, и по 
същество е пневматично.

През цялото време говоря за дълби-
ните на тайните в православието, 
а не за повърхностните течения в 
него. Пневматологичната теология, 
очакването за ново изливане на Све-
тия Дух в света възниква най-лесно 
на православна почва. Това е забе-
лежителна особеност на правосла-
вието: от една страна, то е много 
по-консервативно и традиционно в 
сравнение с католицизма и протес-
тантизма, но от друга страна, в 
дълбините на православието вина-
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ги съществува велико очакване на 
религиозна новост в света, излива-
не на Светия Дух, явяване на Новия 
Йерусалим. В продължение на почти 
цяло хилядолетие православието не 
се развива в историята, на него му е 
чужд еволюционизмът, обаче в него 
се таи възможността за религиозно 
творчество, която сякаш се запазва 
за нова, още ненастъпила историче-
ска епоха. Това се проявява в руските 
религиозни течения на ХIХ и ХХ век. 
Православието по-рязко разгранича-
ва божествения и природния свят, 
Царството Божие и царството на 
кесаря, и не признава тук възможни 
аналогии, към които често прибягва 
католическото богословие.

Божествената енергия действа тай-
но в човека и в света. За тварния 
свят не можем да кажем, че той е бо-
жество или че е божествен, не можем 
да кажем и че е извънбожествен. Бог 
и божественият живот не приличат 
на природния свят и на природния 

живот, в този аспект не е възможно 
да прокараме аналогия. Бог е безкра-
ен, природният живот – ограничен и 
краен. Но енергията на Божеството 
прелива в природния свят, въздейст-
ва върху него и го просветлява. Това 
е и православното виждане за Све-
тия Дух. За православното съзнание 
учението на св. Тома Аквински за ес-
тествения свят, утвърждаващо го в 
противоположност на свръхестест-
вения свят, вече е форма на секула-
ризация на света. Православието е 
пневматично по своята същност и в 
това е неговото своеобразие. Пнев-
матичността му е последователен, 
доведен докрай тринитаризъм. Благо-
датта не е посредник между свръхес-
тественото и естественото; благо-
датта е действие на Божествената 
енергия върху тварния свят, присъст-
вие на Светия Дух в света. Именно 
пневматизмът на православието го 
и прави най-слабо завършената фор-
ма на християнство, разкривайки в 
него преобладаването на новозавет-
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ното начало над старозаветното. На 
своя връх православието разбира за-
дачата на живота като придобиване 
благодатта на Светия Дух, като ду-
ховно преобразяване на творението. 
И това разбиране е принципно проти-
воположно на законническото разби-
ране, според което божественият и 
свръхестествен свят е закон и норма 
за тварния и естествен свят.

Православието е преди всичко литур-
гично. То учи народа и го наставлява 
не толкова чрез проповеди и препо-
даване на норми и закони на поведе-
ние, колкото чрез самото литургично 
действие, в което е даден праобра-
зът за преобразяване на живота. 
Също така то поучава народа чрез 
образите на светците и внушава 
култ към светостта. Но тези образи 
не са нормативни; в тях е разкрито 
благодатното просветление и пре-
образяване на творението посред-
ством действието на Светия Дух. 
Тази ненормативност на православи-
ето го прави по-трудно за пътищата 
на човешкия живот, за историята, 
слабо благоприятно за всякаква ор-
ганизация и за създаване на култура. 
Съкровената тайна за действието 
на Дух Свети върху творението не е 
актуално преведена на пътищата на 
човешкия живот. За православието 
е характерна свобода. Тази вътреш-
на свобода може да не е забележима 

отвън, но се разпростира навсякъде. 
Идеята за свободата като основа на 
православието е изразена от руския 
религиозен живот през ХIХ и ХХ век. 
Признаването на свобода на съвест-
та силно отличава Православната 
от Римокатолическата църква. Но 
разбирането за свобода в правосла-
вието се различава и от разбиране-
то за свобода в протестантизма. В 
протестантизма, както и в цялата 
западна мисъл, свободата е възприе-
мана индивидуалистично, като право 
на личността, защитаваща себе си 
от посегателството на всяка друга 
личност и определяща себе си авто-
номно. За православието е чужд ин-
дивидуализмът, за него е характерен 
своеобразен колективизъм. Религиоз-
ната личност и религиозният колек-
тив не се противопоставят един на 
друг, като външни един на друг. Рели-
гиозната личност се намира вътре в 
религиозния колектив и религиозният 
колектив се намира вътре в религи-
озната личност. Поради тази причи-
на религиозният колектив не се явява 
външен авторитет за религиозната 
личност, натрапващ на личността 
отвън учението и закона на живота. 
Църквата не се намира извън религи-
озните личности; тя е вътре в тях и 
те са вътре в нея. Затова Църквата 
не е авторитет. Църквата е благо-
датно единство на любовта и свобо-
дата.
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За православието е чужда автори-
тарността, защото това явление 
поражда разрив между религиозния 
колектив и религиозната личност, 
между Църквата и нейния член. Без 
свобода на съвестта, без свобода на 
духа няма духовен живот, не същест-
вува дори идеята за Църква, тъй като 
Църквата не търпи вътре в себе си 
роби, на Бога са нужни единствено 
свободни хора. Но истинската сво-
бода на религиозната съвест, свобо-
дата на духа се разкрива не в изоли-
раната, автономна личност, която 
се самоутвърждава в индивидуали-
зъм, а в личността, съзнаваща себе 
си в свръхлично духовно единство, в 
единство на духовния организъм, в 
тялото Христово, тоест в Църква-
та. Моята лична съвест не е поста-
вена извън и не е противоположна на 
свръхличната, църковната съвест: 
тя се проявява единствено вътре в 
нея. Но без активното, духовно за-
дълбочаване на личната ми съвест, 
на личната ми духовна свобода не се 
осъществява животът на Църквата, 
защото той не може да бъде външен 
за личността, не може да й бъде на-
трапен. Пребиваването в Църквата 
изисква духовна свобода не само в 
първия момент на постъпването в 
Църквата, което признава и католи-
цизмът, но и в течение на целия жи-
вот. Свободата на Църквата от дър-
жавата винаги е била в опасност, но 
свободата вътре в Църквата винаги 

е съществувала в православието. В 
него свободата се съчетава органич-
но със съборността, тоест с дейст-
вието на Светия Дух върху религи-
озния колектив, което е присъщо на 
Църквата не само във времената на 
Вселенските събори, но и всякога. Съ-
борността пък в православието, коя-
то е и животът на църковния народ, 
няма външни юридически признаци, тя 
притежава само вътрешни, духовни 
признаци. Дори Вселенските събори 
не притежават външен, неоспорим 
авторитет. Непогрешимостта на 
авторитета се признава единстве-
но от църковното цяло в течение на 
цялата история, и носител и пазител 
на този авторитет се явява целият 
църковен народ. Вселенските събори 
имат авторитет не заради това, че 
съответстват на външни юридиче-
ски признаци за легалност, а поради 
факта, че цялата Църква ги признава 
за Вселенски и истински. Истински е 
този Вселенски събор, в който става 
изливане на Светия Дух; това явле-
ние не притежава външни юридически 
критерии, то се узнава от църковния 
народ по вътрешни духовни свиде-
телства. Всичко това насочва към 
ненормативния и неюридическия ха-
рактер на Православната църква.

Едновременно с това православното 
съзнание разбира Църквата най-ве-
че онтологично, на преден план то 
вижда в нея не организация и учреж-
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дение, не просто общество от вярва-
щи, а религиозен духовен организъм, 
мистично тяло Христово. Правосла-
вието е по-космично от западното 
християнство. Нито в католицизма, 
нито в протестантизма не е доста-
тъчно изразена космическата приро-
да на Църквата, като тяло Христово. 
Западното християнство е преиму-
ществено антропологично. Но Църк-
вата е също охристовен космос; в 
нея целият тварен свят се подлага 
на въздействието на благодатта на 
Светия Дух. Явяването на Христос 
има космическо, космогонично зна-
чение; то означава по някакъв начин 
ново творение, нов ден на създаване 
на света. За православието е най-
чуждо юридическото разбиране за 
изкуплението, като разрешаване на 
съдебен процес между Бога и човека, 
и най-свойствено онтологичното и 
космическо негово разбиране, като 
явяване на новото творение и ново-
то човечество. Централна идея на 
източната патристика е идеята за 

theosis, обожение на човека и целия 
тварен свят. Спасението е обоже-
ние. И на него подлежи целият кос-
мос. Спасението е преобразяване и 
просветляване на творението, а не 
съдебно оправдание. Православието 
е насочено към тайната на Възкресе-
нието, като към връх и последна цел 
на християнството.

Затова най-големият празник в жи-
вота на Православната църква е 
Пасха, светлото Христово Възкре-
сение. Светлите лъчи на Възкресе-
нието пронизват православния свят. 
В православната литургика празни-
кът Пасха има неизмеримо по-голямо 
значение, отколкото в католицизма, 
където на върха е поставен празни-
кът Рождество Христово. В като-
лицизма ние срещаме преди всичко 
Разпнатия Христос, а в православи-
ето – Възкръсналия Христос. Пътят 
на човека е кръст, но човекът, както 
и целият свят, вървят към Възкресе-
нието. Тайната на Разпятието може 
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да засенчи тайната на Възкресение-
то. Но тайната на Възкресението 
е пределната тайна на православи-
ето. Тази тайна не е само човешка, 
но и космическа. Изтокът винаги 
е по-космичен от Запада. Западът 
пък е по-хуманен; в това е неговата 
сила и значение, но също и неговата 
ограниченост. На православна духов-
на почва възниква стремежът към 
всеобщо спасение. Спасението се 
разбира не само индивидуално, но и 
съборно, заедно с целия свят. От не-
драта на православието не биха мог-
ли да прозвучат думите на св. Тома 
Аквински, че праведникът в рая ще се 
наслаждава на мъките на грешника в 
ада. Също така на православна почва 
не би могло да възникне учението за 
предопределението, не само под фор-
мата на краен калвинизъм, но и във 
вид на идеите на блажени Августин. 
По-голямата част от източните 
учители на Църквата – от св. Кли-
мент Александрийски до преп. Мак-
сим Изповедник – са поддръжници на 
апокатастасиса, всеобщото спасе-
ние и възкресение. Това е характер-
но и за съвременната руска религи-
озна мисъл. Православната мисъл 
никога не е потискана от идеята за 
божествена справедливост, и никога 
не забравя идеята за божествена-
та любов. Главното, тя не определя 
човека от гледна точка на божест-
вената справедливост, а от гледна 

точка на идеята за преобразяване и 
обожение на него и на космоса.

Накрая, последната и важна черта на 
православието е нужно да виждаме в 
неговото съзнание за есхатологич-
ност. В недрата на православието 
най-пълно е съхранена първохристи-
янската есхатология, очакването на 
второто пришествие на Христос и 
бъдещото възкресение. Есхатологич-
ността на православието означава 
по-малка привързаност към света 
и земния живот и по-голяма насоче-
ност към небето и вечността, то-
ест към Царството Божие. На Запад 
актуализацията на християнството 
в пътищата на историята, насоч-
ването към земната устроеност и 
земната организация засенчва тай-
ната на есхатологията, тайната на 
Второто Христово пришествие. В 
православието, именно вследствие 
на неговата по-слаба историческа 
активност, се е запазило велико есха-
тологично очакване. Апокалиптична-
та страна на християнството оста-
ва най-слабо изразена в западните му 
форми. На Изток пък, на православна 
почва, особено на почвата на руското 
православие, възникват апокалиптич-
ни течения, очакване за нови излива-
ния на Светия Дух. Православието е 
най-традиционната, най-консерва-
тивната форма на християнство, 
защото пази древната истина, но в 
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него в най-пълна степен е заложена 
възможността за религиозна новост; 
не новост на човешката мисъл и кул-
тура, която е така велика на Запад, а 
новостта за религиозното преобра-
зяване на живота. Първенството на 
всеобхватния, цялостен живот над 
диференцираната култура, винаги е 
бил особено характерен за правосла-
вието. На православна почва не е съз-
дадена тази велика култура, която е 
създадена на почвата на католици-
зма и протестантизма. И може би 
това е така, защото православието 
е устремено към Царството Божие, 
което трябва да се яви не в резултат 
на последствията от историческа-
та еволюция, а в резултат на тайн-
ственото преобразяване на света. 
Не еволюцията, а преображението е 
характерно за православието.

Православието не може да бъде изу-
чено по оставени теологични трак-
тати; то се научава в живота на 
Църквата и на целия църковен народ, 
то е най-малко изразимо в понятия. 
Но православието трябва да изле-
зе от състоянието на затвореност 
и изолираност, трябва да актуали-
зира своите съкровени духовни бо-

гатства. Единствено тогава то ще 
придобие световно значение. Призна-
ването на изключителното духов-
но значение на православието като 
най-чистата форма на християнство 
не бива да поражда в него самодо-
волство и да води до отричане на 
западното християнство. Напротив, 
ние трябва да опознаем западното 
християнство и в много аспекти да 
се поучим от него. Необходимо е да 
се стремим към християнско едине-
ние. Но православното християнство 
е най-слабо подложено на секулариза-
ция и затова то може да даде безце-
нен принос за християнизацията на 
света. Християнизацията на света 
не бива да означава осветскостява-
не на християнството. То не може да 
бъде изолирано от света и продъл-
жава своето движение в него. Без да 
се отделя и оставайки в света, то 
трябва да победи света, а не да бъде 
победено.

Превод от руски:  
Радостина Ангелова

Статията е публикувана във „Вестник 
русского западно-европейского пат-

риаршего екзархата“, Париж; № 11, 
1952  г., стр. 4-11



52 53

Радован 
Бигович
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ПРАВОСЛАВИЕТО  
    И РЕЛИГИОЗНАТА   

ТОЛЕРАНТНОСТ

Протойерей д-р Радован Биго-
вич (1956-2012) остави дълбо-
ка следа в историята на съвре-
менната богословска мисъл и 
църковния живот. Той e една от 
онези достойни личности, кои-
то се отличават с богословска 
харизма и с визия за това, как 
Църквата трябва да същест-
вува в съв ременното обще-
ство. Цялото му богословско 

Протойерей д-р Радован Бигович (1956 – 2012) остави 
дълбока следа в историята на съвременната богословска 
мисъл и църковния живот. Той e една от онези достойни 
личности, които се отличават с богословска харизма и с 
визия за това, как Църквата трябва да съществува в съв-
ременното общество. Цялото му богословско творчество, 
преподавателската дейност и пастирското му служение 
са живо свидетелство за чудесното съчетание на еклиси-
ологичното мислене и социалната чувствителност, което 
е залог за критичния и творчески диалог на Църквата с 
обществото, на богословието с науката и културата. Него-
вите текстове са образец за живо, актуално и отговорно 
богословстване пред лицето на съвременния човек и об-
ществото. С богословското си вдъхновение и вътрешната 
си сила те формират особен жанр, стил и език на постмо-
дерното православно богословие, които ги правят близки 
на човека от нашето съвремие. Отец Радован ще остане 
в богословската памет като мъдър и просветен църковен 
учител на нашето време, като истински иконом на богосло-
вието и на църковната практика, надарен с харизмата на 
Светия Дух да промисля назначението и мисията на Църк-
вата в нашата екзистенциална, социална и културна ситуа-
ция. 

Доц. д-р Свилен Тутеков
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Никога досега в историята отношенията между многобройните рели-
гии, изповедания и деноминации не са били по-добри и толерантни от-
колкото днес. Техните конфликти не предизвикват трагични последици 

както в миналото, но все пак омразата, войната и насилието между хората и 
народите почти не намаляват. 

Църквата и религиите вече не определят обществения живот в по-голямата 
част от света и нямат решаващо значение за живота на съвременния човек. 
Тяхната роля е иззета от държавата, от партийните водачи, от банкерите, 
от журналистите и масмедиите. Това съвсем не означава, че вярващите и 
религиозните хора не са отговорни за всичко онова, което се случва в света, 
за многото трагедии и нещастия. 

Член 18 от Международната харта за правата на човека гарантира, че всички 
религии са позволени и че всеки има право да изразява публично и лично своята 
вяра. Член 20 от Международния пакт за граждански и политически права за-
бранява разпространяването на религиозна омраза и вярата, която подтиква 
към дескриминация, враждебност и насилие. Тези два принципа намират свое-
то приложение и в гражданското законодателство на всички демократични 
държави. Това ни насочва към следното заключение: най-голямата степен на 
свобода на религиозната и на всяка друга толерантност съществува там, 
където дадена свобода и вяра (религия) са забранени – тези, които подтик-
ват към омраза и насилие. Там, където се толерира всяка вяра и където всич-
ко е позволено и относително, там е и най-голямата нетолерантност. 

Понятието религиозна толерантност е създадено от либералната филосо-
фия на правото и политиката; богословите по-охотно говорят за икуменизъм 
и диалог. Колкото и тази идея да е била пленителна и приемлива, Православна-
та църква е скептична към понятието религиозна толерантност. Ще посоча 
само няколко причини за това: 

1) религиозната толерантност е често пъти израз на 
верското и религиозно безразличие, малодушие, студе-
нина и равнодушие спрямо Истината, като недостиг 
на увереност и убедителност; 2) тя често се разбира 
и свежда до нивото на религиозната и църковна дипло-
мация и тактика. 

В този случай религиозната толерантност има функцията на религиозна ма-
нипулация: толерира се всяка друга вяра и религия, за да се заздрави собст-
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вената вяра и позиция, 3) понякога религиозната толерантност се проявява 
като опит за отрицание и релативизация на всички т. нар. големи класиче-
ски религии, като религиозен синкретизъм и като опит за създаването на 
нова световна религия, която днес се нарича „религия на света”, „универсална 
религия”, „ново християнство”, „религия на ума”. Създаването на интеррели-
гиозен бог, на космически апостол, на архитект на света, който се явява в 
многобройните религии като своеобразна „енергия”, почти е станало инте-
лектуална мода. В Америка съществува храм на всички религии, „храм на раз-
бирателството”; съществува и Сдружение на обединените религии и няколко 
проекта за институционално обединяване на религиите, което би трябвало 
да бъде нещо подобно на Организацията на Обединените Нации. В същност-
та си опитите за сливането на всички религии в една, все едно с какви на-
мерения, водят до религиозна унификация на света и до религиозен монизъм. 
Но всеки монизъм, дори и религиозният, завършва със „смъртта” на Бога или 
с обезличаването на човека, с други думи – завършва с духовен тоталитари-
зъм. И накрая, 4) религиозната толерантност може да има функцията да съо-
бразява и да адаптира църковните и религиозни институции към светските: 
държавни, обществени и политически, които трябва да служат за осъщест-
вяването на целите на потребителската идеология.

Ако се съди по последиците, а не по намеренията, ре-
лигиозната толерантност, за съжаление, често има 
функцията на онова, което Х. Маркузе нарича „репресив-
на толерантност”, т.е. има функцията да обезличава и 
принизява човека или, макар и несъзнателно, да подра-
жава на най-мощните центрове на „власт” в света. 

Проблемът за икуменизма, религиозната толерантност и диалога е един от 
най-важните въпроси на нашето време и епоха. Това е онтологичен, антро-
пологичен и екзистенциален проблем и е опасно да се свежда до „моралното” 
подобряване на отношението между многобройните религии, изповедания и 
техните институции. Тяхната функция трябва да е спасението на света и 
човека, откриването и възстановяването на новия начин на съществуване, на 
свободния и радостен стил на живот. За съжаление, както в миналото, така и 
днес, това се оказва неразрешим проблем, чието решение постоянно се отла-
га. Антиикуменизмът и религиозната нетърпимост все още имат плодоносна 
почва и търсят оправдание чрез множество аргументи, но въпреки това не 
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могат да бъдат оправдани. Икуменизмът, стремежът към обединението на 
всички християни и диалогът между християните и нехристияните трябва да 
бъдат постоянна ориентация и задача, от която те не трябва да се отклоня-
ват, дори и тогава, когато няма истински плодове и резултати. 

Църквата съществува в този свят, за да съедини всички хора и народи, це-
лия космос със Света Троица. Това е „програмата” и задачата на Църквата и 
затова тя вижда себе си като съборна, обединяваща и католична общност. 

Православната църква има католичен ум, чувство и 
грижа за всички хора и народи, без оглед на тяхната ве-
роизповед, пол, език, цвят на кожата и нация. За право-
славното богословие всеки друг човек е необходимост, 
брат, икона Божия и най-голяма светиня. 

Във вечността не влизат религията, теорията, културата, учението, догма-
та, нацията, а живите и конкретни хора. 

Църквата не приема релативизацията на Истината и 
не търпи демонските стихии на този свят, нито вери-
те, ученията и религиите, които оскверняват човеш-
кото достойнство. 

Тя ненавижда греха и заблудата, но обича човека. Бог ни обича не затова, за-
щото сме добри, толерантни, морални или правоверни, а просто защото ни 
обича. Божията любов не търси никаква причина. През цялата история на 
Църквата Божията любов и любовта на Църквата се е проявявала и към онези, 
които са извън Църквата и дори към враговете. Най-конкретното доказател-
ство за това са чудесата на светците, извършени над неправославни.

Евхаристията не се служи само за православните, а за 
всички хора и за целия космос. На всяко богослужение 
Църквата се моли за „мира по целия свят” и за „съедине-
нието на всички”. 

„Бог не гледа на лице; но у всеки народ оня, който се бои от него и върви по 
правда, приятен Му е” (Деян. 10:34-35). Свети Йоан Златоуст, един от най-
големите богослови и отци на Църквата, казва: „Не вярвам в спасението на 
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онзи, който не се труди за спасението на другите”. Това означава, че за нас, 
православните, няма спасение, ако не правим всичко, което можем за спасе-
нието на другите, за да имат и те вечен живот. Това предполага не „толери-
рането” на другите вери и проявата на ненасилие спрямо тях, а много повече. 

Трябва да излезем от себе си, да свикнем с не-аз-а, с 
другите хора и народи, които принадлежат към други-
те религии и християнски изповедания; трябва да ги 
опознаем, да разберем техните страдания и проблеми 
и да влезем в техния свят, което означава, че трябва 
да ги обичаме. 

За Православната църква участието в икуменическото движение и в диалога 
с нехристиянските религии не е предмет на тактика и дипломация; той е 
мисия на Църквата, проявяване на самата й идентичност. Въпросът за рели-
гиозната толерантност и икуменизма е преди всичко сотириологичен, т. е. 
той е израз и грижа на Църквата за спасението на всички. Антиикуменизмът 
често се оправдава с мнимата загриженост за запазването на „православно-
то предание” и „вярата на отците” – нещо, което може да се чуе и от отделни 
богослови. Впрочем, в същността си неучастието в икуменическия диалог и 
липсата на грижа, отговорност и любов към онези, които не принадлежат 
към Православната църква, означава капитулация на православните пред не-
православния ум и дух. Това би означавало Църквата да се отрече от своята 
мисия, т.е. от самата себе си. 

Ако разберем добре Православието и природата на Православната църква, ще 
видим, че за нея мерило за истината не е доктрината, увереността, убежде-
нието, религията, текстовете, догматите или каноните, а живата личност 
на Богочовека Христос, т.е. Църквата като Тяло Христово и общност на лю-
бовта. 

Проявата на любов към неединомишлениците, към не-
православните, към нехристияните и дори към враго-
вете съвсем не означава, че православните трябва да 
изоставят своето предание, догмати, канони и уче-
ние. Напротив, то означава, че всичко това трябва да 
се осъществи на дело. 
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Православните не могат да се отрекат от тази религиозна толерантност, 
чиято крайна цел е Истината, защото единствено тя освобождава и прео-
бразява. 

Икуменизмът по „вертикала”, единството във вярата 
и Истината е необходимата предпоставка за икуме-
низма по „хоризонтала”. 

Без живия и личен Бог няма мир и добра воля между хората. Ако православни-
те изоставят своята вяра, Предание и учение, това би означавало да напус-
нат икуменическото движение и „икуменизма на любовта”, който единствено 
дава истински плодове, а това би означавало самоотричането на Църквата и 
свеждането й до религиозно сдружение с особени цели. Целта и стремежът 
на православните е единството на всички в Христос, във вярата и в Евха-
ристията, защото те знаят от своя многовековен опит, че няма преобра-
зяване и промяна към по-добра истинска човешка свобода, ако не се отдели 
Истината от лъжата и доброто от злото. Икуменизмът и религиозната то-
лерантност изискват личното самоограничаване, покаяние и прошка, което 
предполага забравянето на чуждия грях и неподчинение, изискват борба със 
самия себе си и подвиг, за да се обуздаят онези импулси в нашата природа, 
които я подтикват към егоизъм, саможивост, самозатвореност и омраза.

Днес религиозната толерантност и икуменизмът са в 
криза, която е обусловена от сериозната криза на цър-
ковното самосъзнание. Секуларната култура и цивили-
зация са проникнали във всички пори на живота на Църк-
вата, а светът е почти омагьосан от „идеологията на 
безболезненото съществуване” 

(Thomas Macho), което безусловно предполага живот без любов. Този начин на 
живот води до ментална импотентност, интелектуална безпътица и духов-
на склеротичност; полагат се усилия любовта между хората да се подмени с 
фарисейска любезност и със сладникав морализъм. В такава духовна атмос-
фера икуменизмът се свежда до религиозна дипломация, често пъти неуспеш-
на, до безплодни „обръщения”, „декларации” и „апели” за мир и добри отношения 
между хората. 

Разделението и плурализмът във вярата, религията и истината са съдба 
на историята, съдба на падналия човек, където сблъсъците и конфликти-
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те като че ли са историческа необходимост. Но това не ни дава право да 
се откажем от целта всички да бъдат едно в Христос. Ако сблъсъците 
и конфликтите между различните религии, вери и хора не могат повече 
да се избегнат, си заслужава да се направи опит те да бъдат сведени до 
най-малката възможна степен. Ако искаме да бъдем „със” земята и све-
та, трябва да почувстваме болката и скръбта и да покажем любов към 
онези, които са на противоположните пътища, с цел съединяването на 
всички в Христос, с цел благодатното единство, единство в свободата 
и различието. 

Всеки диалог е по-добър от липсата на диалог. Докато 
все още се срещаме и се стремим към диалог, сбли-
жаване и обединение и още повече ако правим това с 
любов и заради Христос, има надежда да достигнем до 
желаната цел. В противоположност, рискуваме да изгу-
бим и онази естествена склонност към другия и той да 
стане за нас ад (Сартър), а не брат. 

Днес живеем във време на изключително бърза интеграция на света, в кой-
то интензивно се проникват различни религии и изповедания, а отделните 
общества и държави стават мултиетнически и мултиконфесионални. Мест-
ните проблеми стават глобални и общи, защото светът е взаимозависим до 
невиждани мащаби. Съществуват много признаци, които показват, че в бъ-
деще може да се стигне до сериозен и драматичен сблъсък на ислямската и 
американската, условно казано, християнска цивилизация. Ако се има предвид 
и православната диаспора – т. е. фактът, че днес Православната църква съ-
ществува на всички континенти – това говори достатъчно за нуждата от 
диалог с другите християни и нехристияни. Затова обаче са необходими оп-
ределени условия. 

За да водим истински диалог с другите, трябва пър-
во да възобновим диалога между нас православните. 
Диалогът във всяка поместна Православна църква, 
и между тях, е почти символичен, номинален и све-
ден до най-ниската възможна степен, а отношения-
та между отделните поместни Църкви са хладни и 
равнодушни. 
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Има разногласие между природата на Православната църква и цър-
ковните институции, между тяхната форма и съдържание, а форма-
лизмът, юридическото съзнание, морализмът, секуларизмът и бюро-
кратизмът на тези институции са наши сериозни изкушения. 

Етнофилетизмът и етноцентризмът са ереси на на-
шето време, които разтърсват Църквата; днес мнози-
на „национализират” Христос и Го приспособяват към 
своите национални страсти, вместо да станат пра-
вославни, да се християнизират и да се приспособят 
към Него. 

Впечатляват появите на „справедлива арогантност”. Разпростра-
няват се комплексът за превъзходство и заблудата за „невинния” 
Изток и „гнилия” Запад. Има още много живи исторически заблуди, 
предразсъдъци и идеологически клишета, през чиито очила гледаме 
другите. Всичко това са проблеми, които спъват и възпрепятстват 
мисията на Църквата и нейната истинска роля в света. 

С изключение на отделни личности, ние познаваме твърде малко съ-
временното римокатолическо, протестантско и англиканско бого-
словие, но това не ни пречи да произнасяме категорични мнения и 
твърдения, които често противоречат на фактите. Това води до 
превръщането на нашите становища в идеологически съждения и 
предразсъдъци. Страхувам се, че и при тях ситуацията е подобна, 
когато става въпрос за нас. Когато става дума за исляма, будизма, 
дзен-будизма, юдаизма, тук цари още по-голяма неосведоменост и 
непознаване. 

За да бъде въобще възможен диалогът с нехристияни-
те, той трябва да се предшества от ясна и изградена 
богословска позиция по отношение на нехристиянски-
те религии и да се отговори на въпроса кое в тях тряб-
ва да се оцени положително. 

През ХХ век се достигна до голямо възраждане на истинското пра-
вославно богословие. Възгледът за света и живота в тази перспек-
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тива е отворен, но той все още не е свързан с реалния и конкретен 
живот, който е обусловен от друг, напълно различен възглед. В кон-
кретния живот на Църквата все още присъства манталитетът, 
който създаде „подвързаното” апологетично и школско богословие, 
което в същността си е своеобразна адвокатура или морализъм. 
При него в началото се представя тезата, най-често на принципа 
на т. нар. отрицателен подбор, след което следват преговори, а в 
заключение – присъда и осъждане. Евангелието и цялото богословие 
е сведено до морална система от забрани, до предписване на прес-
тъпления и наказания, а понякога дори и до правни норми. Това има 
за последица подмяната на закона на любовта, като единствен за-
кон на Църквата, с гражданската правна норма и функционирането 
на Църквата като правна институция по пътя на всички останали. 
Има опасност този манталитет и съзнание да превърне икумениз-
ма в корпоративност и за да се избегне тази клопка е необходим 
богословски подвиг и създаването на богословски ум и начин на ми-
слене, на интелектуална зрелост, трезвеност и отговорност. 

Православната антропология е подчертано персона-
листична, комуникативна и открита и според нея чо-
векът е битие на отношението и общността. Диало-
гът и мисията са самата природа на Православната 
църква и затова на нея са й чужди затвореността и 
изолацията, сектантската логика и психология. 

Разбира се и сред православните има такива, които са подвластни 
на тези изкушения, но тази нагласа никога не е преобладавала. Като 
се ръководи от принципът на икономия Православната църква е от-
стъпчива, снизходителна и търпелива към онези, които са извън нея. 
От християните се очаква да бъдат строги и неотстъпчиви само 
към себе си и благи към другия, като, разбира се, всичко това има за 
цел придобиването на някого за Христос. Тази снизходителност и 
отстъпчивост могат да имат като граница заплахата на битието 
на Църквата. 
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Икуменизмът и религизната толерантност са проблеми, от чието 
решение много зависи бъдещата съдба на света. Ние не можем да 
не вложим всичко, за да издигнем икуменизма и религиозната толе-
рантност на колкото е възможно по-високо равнище. Не можем да 
бъдем доволни от досегашните постижения в тази посока, но не 
сме обезкуражени, защото все пак нещо е постигнато. 

Може би е необходима промяна в принципите и перспек-
тивите, промяна на досегашния ритуален и конгресен 
икуменизъм с „икуменизма на любовта”. Но тъй като е 
безспорно, че диалогът, толерантността и икумениз-
мът са необходимост, трябва да виждаме, че тук деб-
нат големи опасности, с постоянната възможност те 
да се превърнат в своята противоположност. 

Струва ми се, че няма място нито за паническо отричане, нито за 
безкритично приемане. Когато става дума за отношението към та-
кива важни въпроси са оправдани трезвостта и предпазливостта, 
както и диалектическото отношение акривия – икономия. 

Превод от сръбски: Свилен Тутеков

Из книгата  „Църква и общество“, изд. „Омофор“
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Да отгледаш 
будителите 
на нацията
СВЕТИЛНИЦИТЕ 

НА ЕЛЕНСКАТА „ДАСКАЛОЛИВНИЦА“

Маргарита Друмева

БЪЛГАРСКИ ВДЪХНОВЕНИЯ
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Истинско чудо се случва във 
време, когато по нормалните 
човешки закони раята в Ос-

манската империя вече би трябвало 
да е забравила езика и корените си 
след близо пет века опити за асими-
лация, когато границите са изгубили 
неясните си очертания и властта 
не е правела никаква разлика между 
българските, сръбските, черногор-
ските имена. Точно обратното оба-
че се е случило – живецът в сърцето 
на народа ни, оплоден от Божия Дух 
и под Негова протекция, разлистил 
короната си в съзвучие с всеобщото 
съживление, тъй щото сред безброй-

ните примери за мащабно мислене 
и устрем за свобода у един поробен 
народ, в едно малко планинско сел-
це в средата на XIX в. – Елена, вече 
имало построени три китни христи-
янски църкви, изографисани от бъл-
гарски майстори зографи, и училище, 
от което тръгнали „излети“ повече 
от 500 български даскали, получили 
образование по най-модерните ев-
ропейски методики, обгрижвани от 
изключително ерудирани и образова-
ни български просветители. В това 
„славяноболгарско добропорядъчно 
училище“ (според Неофит Бозвели) 
запалили светилниците си Петко 
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Славейков, Никола Козлев, Драган Цан-

ков, доктор Иван Касабов, Тодор Шиш-

ков, Никола и Георги Живкови, Иван 

Кършовски, Стоян Робовски, Сава 

Катрафилов, Стефан Бобчев, за крат-

ко и Добри Войников, Добри Чинтулов и 

други възрожденски дейци, които впо-

следствие отнесли духовната свет-

лина до безпросветните българи в над 

120 села и градове на огромната Ос-

манска империя и станали стожерите 

на Нова България.

Защо точно в Елена било възможно 

да се случи това магнетично прите-

гляне на будната българска просве-

тителска младеж от всички краища 

на Балканския полуостров, заселен с 

българи, за което Петко Славейков, 

автор на звучното определение за 

училището като „даскалоливница“, 

е писал възторжени стихове: „...Еле-

на сега намирам и тичам, не ся спи-

рам“... Дали защото в Елена нямало 

концентрирана турска власт, както 

в Търново или Свищов, примерно, та 

за българите там било по-възмож-

но да запазят идентичността си 

през вековете, или защото еленски-

те дервентджии, които пазели пла-

нинските проходи от разбойници, 

се ползвали със специални данъчни 

облекчения и това довело до иконо-
мическо благоденствие на целия ра-
йон? Със сигурност това са едни от 
причините, но от дистанцията на 
времето можем да видим как Божият 

промисъл е прокарвал златната си 
нишка през историята, подготвяйки 
експлозията на просветителството 

в Елена. И най-важното – имало го е 

онова, което присъства в същината 

на всички съживления – готовите 

човешки сърца да приемат и носят 

кръста си в покорство, всеотдайно 

и докрай. Защо било нужно да стро-

ят втора църква в малкото селце? 

Защото първата вече не можела да 

побере богомолците и по същата 

причина малко по-късно даже стана-

ло необходимо да построят и трета. 

Отрано била заселена Еленската 

котловина, в която хората намери-

ли добро място за живеене. Тук наб-

лизо минавал прастар път, по който 

се движели войниците на Филип и 

Александър Македонски, а по-късно 

римляните построили важния път от 

Никополис ад Иструм за Константи-

нопол. И през Средновековието тук 

преминавали важни пътища, свързва-

щи Дунавската равнина и Тракийска-

та низина, а покрай реките Бързица, 

Веселина и Брезовица били строени 

крепости и манастири във всички 

епохи. Когато България била покоре-

на от османския ятаган, много бъл-
гари потърсили спасение в Еленския 
Балкан, който приютявал бежанци и 
през следващите векове, по времето 
на Владислав III Ягело и Янош Хуняди 
(XV в.) и след жестокия финален акорд 
на Чипровското въстание (XVII в.). 
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Хората от Елена се научили да пазят 
собствения си живот и селищата око-
ло проходите от кърджалии и разбойни-
ци, които върлували из цялата Осман-
ска империя, поради което османската 
власт им възложила тази задача съвсем 
отговорно – да охраняват минаващите 
през тях търговски пътници и кервани, 
в замяна на което били освободени от 
всички извънредни данъци. 

През втората половина на XVIII в. на-
стъпили промени в управлението на 
Османската империя. Централната 
власт отслабнала и не била в състоя-
ние да се противопостави на непокор-
ните паши и бейове, а много аяни полу-
чавали неограничена власт в своя ра-
йон и за да я запазят, а и за да воюват с 
другите аяни за надмощие, било необхо-
димо да поддържат значителна войска 
за своя сметка. Затова непрекъснато 
увеличавали данъците, но понеже и те 
не стигали за издръжка на войската, 
единственият начин за издръжката им 
бил грабежът. Между аяните и кърджа-

лийските банди имало тясна връзка, 
понеже повечето кърджалийски глава-
тари били бивши или бъдещи аяни. Те-
тевен, Трявна, Габрово и други селища, 
включително и Елена, претърпявали 
многократно кърджалийски нападения. 
Много тежко било нападението на Гер-
гьовден в Елена през 1800 г. 

Еленските дервентджии умеели да во-
юват за правата си и да прекратят 
произволите на турските бирници, 
които събирали данъците джизие, от-
казвайки да изпълняват задълженията 
си като пазители на проходите, пора-
ди което зачестили грабежите и убий-
ствата в целия район. Наложило се са-
мият султан да издаде заповед, която 
да забрани турските произволи, за да 
се върне нормалният ход на живота 
по тези места. Въпреки това, селища-
та не били застраховани от кърджа-
лийски нападения и поради тях, много 
еленски момчета поели по хайдушките 
пътеки с дружините на Кара Добри, 
Елена Войвода, Младен Войвода. 
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Може да се каже, че Елена е била едно 
от най-будните български кътчета 
на поробената ни родина и по отно-
шение на книжовната традиция. От 
Елена е родом йеромонах Йосиф Бра-
дати, един от видните книжовници-
дамаскинари през XVIII в., който жи-
вял дълго време в Рилския манастир. 
Като таксидиот обикалял цялата 
империя и разнасял написаните от 
него сборници със слова, които били 
преписвани от монасите и свещени-
ците в манастирите. Тези сборници 
съдържали преводни и авторски сло-
ва, които Йосиф побългарявал и при-
гаждал за нуждите на необразования 
български читател. Те намерили ши-
роко разпространение и очаровали 
читателите си, понеже притежавали 
простонароден език и имали достъп-
но съдържание. Не на последно място, 
почитта към личността на Йосиф 
Брадати, който видимо е имал доста 
голям авторитет сред българите, е 
една от причините да бъдат Словата 
толкова разпространени навсякъде 
из империята. Не случайно Боян Пе-
нев нарича Йосиф Брадати „първата 
по-крупна личност, която срещаме на 
прага на нашата нова книжнина“.

„Подобает попу да е като един изу-
чен градинар – да плевит трава и да 
сади цветие миризливо и хубаво. Кога 
влези чоловек в такваз градина, да му 
е драго да гледа, како ест украшена 

градина сас различно миризливо цве-
тие. Така и поп да украсит церков 
сас различни поучителни книги, а не 
да купува мрежи и да мисли, где има 
риба да лови, ами да му е на ум, како 
да улови някого на спасение. Това сло-
во да се прочитает, кога има велики 
празник...” 

В една от творбите Йосиф Брадати 
обяснява причината за робството на 
българския народ:

„Догде имахме благочестиво цар-
ство, грък не покори се българскому 
цару, българин не покори се гръче-
скому цару. Егда видя Бог нихно непо-
корство, отет них царство и въсака 
власт и предаде ю агареном. Рече 
Господ: дадох вам царство и господ-
ство и не возхотесте един другому 
да се покорит. И аз и да предам вас 
в руце нечестивому агаренину и сас 
сила да се покорите нечестивому и да 
нарицает вас неверни и беззаконници. 

Йосиф Брадати
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Йосиф Брадати

Тако сотвори вам непокорство ваше 
да станете подручници и под послу-
шание и покорние нечестивому...”

Из „Словата“ на Йосиф Брадати

В ония години църковните и просве-
тителските образователни дела 
били изключително свързани помежду 
си. Още през XVI – XVII век било от-
крито едно от първите училища на 
територията на днешна България в 
Черепишкия манастир, за нуждите 
на което през 1701 г. бил отпечатан 
„Черепишки буквар“ в Москва. А Еле-
на била тясно свързана с Атонската 
Света гора през XVII в., особено с Хи-

лендарския манастир, и в нея монаси-

те построили метох, в който учите-

ли били светогорски монаси-таксиди-

оти, избирани измежду най-ерудира-

ните и достигнали духовна зрелост 

свещенослужители. Те пътували по 

целия Балкански полуостров да съ-

бират доброволни пожертвувания за 

манастирите, но същевременно из-

пълнявали просветна и мисионерска 

роля, разпространявали свободолюби-

ви идеи и книжнина, извършвали пре-

води на богослужебни книги.

В Елена килийното училище било от-
крито около 1690-1710 година, в което 
била поддържана ревността на бъл-
гарите към образованието на децата 
им. Дори бедните вдовици и сиромах-
кини казвали: „Кърпата си от главата 

ще продам, само да ми се изучи де-
тето“. За един век килийните учили-
ща в Елена станали три, поддържани 
финансово от бащите на еленските 
деца, а еленската община събирала 
парите и ги разпределяла между учи-
телите. 

В средата на XVIII в. поп Кръстю (ба-
щата на Стоян Граматик) открил 
килийно училище във Влашко село 
(дн. Царевец) и поставил началото 
на поколения наред просветители в 
този край – възрожденецът Кръстю 
Пишурката произлиза от неговия род. 
Пак тогава било създадено килийното 
училище в с. Горна Бешовица, малко 
по-късно и в близките села започнали 
да функционират такива. Само в село 
Добърско имало 30-40 ученици, които 
идвали рано и започвали занятия след 
молитвата „Отче наш“. Стоян Гра-
матик основал по-късно и килийното 
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училище в с. Пчелище, което станало 
основа за построяване на специална 
училищна сграда. 

В Елена най-известните учители били 
Стоян Граматик и Дойно Граматик – и 
двамата преписвачи на Паисиевата 
история. Те учели децата в собстве-
ните си домове, а през 1817 г. елен-
ските първенци учредили фонд за по-
строяване на училище – то започнало 
да функционира след три години. Ки-
лийното училище на Дойно Граматик 
било оставено в наследство и свято 
завещание на сина му Андрей Робов-
ски, който се завърнал от Свищов и 
от 1819 г. поел неговото управление 
като го извел до небивал разцвет. Не-
говите съселяни го наричали гальовно 
„даскал Дечо“, който направил редица 
нововъведения в училището на баща 
си – въвел модерния взаимоучителен 
метод, възприет в Свищов от Хри-
стаки Павлович, и осъществил пър-
вото деление на класовете. Според 
Юрдан Ненов от околните села и от 
цялата Османска империя идвали в 

Елена българчета, които наброявали 
повече от 500.

През 1834 г. Андрей Попдойнов Ро-
бовски извършил отново обновление 
на училището, което се състояло в 
идеята то да реализира разнообраз-
на програма, свързана с нуждата 
от по-високо образование на есна-
фите и търговците. В реформите 
се включил Иван Момчилов, родом 
от Елена и ученик на даскал Дечо, 
продължил образованието си на ос-
тров Андрос при прочутият гръцки 
философ и педагог Теофил Каирис, 
а по-късно при баварски професори 
в Атинската гимназия и в Херсон-
ската семинария. Той владеел шест 
езика (черковнославянски, гръцки, 
латински, немски, турски и руски) и 
бил един от първите слависти, ко-
респондирал с чешкия учен Хатала. 
Въпреки че напуснал преждевремен-
но Одеската семинария поради забо-
ляване, с цялата си ерудиция той се 
захванал да преустрои училището 
по руски образец и през 1843 г. поло-

Дойно Граматик
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жил основите на модерното Еленско 
класно училище.

Реформаторските начинания на Иван 
Момчилов се състояли най-първо в 
обединението на училищата в едно 
и в разделянето на учениците по въз-
раст в две групи – взаимното учили-
ще посещавали по-малките и по-сла-
бо подготвените ученици, чиито 
учители били Юрдан Ненов и по-късно 
Иван Попстефанов, а самият той бил 
учител във второто подготвително 
училище на по-възрастните ученици.

Учебната програма включвала „све-
щеная история, свещений катехизис, 
догматическо богословие, църковно-
славянски език с граматиката му, гео-
графия политическа, математическа 
и физическа, аритметика, част от 
алгебра и геометрия, логика, психоло-
гия, физика, всеобща история, руски 
език, начало на просто-гръцки език“, 
като в края на обучението били изда-

вани свидетелства. Много от учеб-
ните помагала били разработени от 
него самия – например неговите „28 
съвета за пазене на здравето“. Стре-

межът му бил да приближи колкото се 

може повече училището до реалния 

живот, затова включил и уроци по 

гимнастика и маршировка, което му 

довело доста неприятности с тур-

ската власт – Момчилов трябвало да 

обяснява, че не води военно обучение 

(талим) в тези часове и не подготвя 

„комити“...

За пръв път в българско училище за-

звънял училищен звънец, който каз-

вал на учениците, че е време за час. 

Дежурните ученици за пръв път били 

разделени на главен и „дверник“, а 

в училище започнала да функциони-

ра библиотека. Определен бил и ден, 

в който училището да чества свой 
празник, а девизът бил: „Обичай оте-
чеството си и никога да не пожелаеш 

Иван Момчилов
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и предпочетеш друго отечество от 
своето“. Има сведения, че през 1844 г. 
Иван Момчилов публично изнесъл реч 
за славянските равноапостоли Кирил 
и Методий пред учениците и написал 
за тях похвална песен (тропар). През 
същата година той инициирал по-
строяването на нова училищна сгра-
да, която и днес съществува.

Пословични останали за поколения-
та думите на Иван Момчилов: „Кога-
то на възпитателя липсват знания и 
система, той ги търси в пръчката“, 
изречени заедно с решението му да 
премахне боя като възпитателно 
средство. При все това, той въвел в 
училището желязна дисциплина.

След 1848 г. Еленското класно учи-
лище отбелязало още по-висок етап 
на развитие, поемайки курс към изу-
чаване предимно на хуманитарните 
науки (училището в Копривщица по 
същото време било ориентирано по-
скоро в природо-математически про-
фил). Тогава в него се завърнал друг 
един еленчанин – Никола Михайловски 
(брат на Иларион Макариополски и 
баща на Стоян Михайловски) с ди-
плома на „доктор по философия“ от 
Историко-филологическия факултет 
на Московския университет, един от 
най-образованите българи по това 
време. Идеята на Михайловски била 
твърде дръзка за средата на XIX век 
във все още поробената ни родина и 

се състояла в откриването на висше 
училище в Елена, където да учат уче-
ници на възраст над 20 години и да 
се подготвят за учители, от които 
имало тогава огромна нужда. По това 
време дошъл тук да учи Петко Сла-
вейков заедно с още 11 българчета 
от Търново и тогава била написана 
и известната на еленските ученици 
песен, за която стана дума по-горе и 
която започвала така: „Оставай сбо-
гом Търново./ Оставями те изново,/ 
за миличка наука/ днес тръгваме от-
тука“...

Многостранен и разнопосочен бил жи-
вотът на Никола Михайловски, който 
бил не само учител, но и основател 
на Търновската правописна школа, 
съставител на учебници („Малка бъл-
гарска читанка“, „Малък българский 
писмовник или образци за различни 
писма“ и „Кратко землеописание“), 
преводач („Исторически изследвания 
за Охридската и Ипекската архиепис-

Иларион Макариополски
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копии“, няколко исторически романа и 
две новели из живота в Америка), ав-
тор на художествена литература и 
книги, които отпечатвал във Виена, 
Цариград и Русе. Издавал в Цариград 
вестник „Съветник“, чрез който во-
дил борба срещу фанариотското ду-
ховенство, занимавал се с история, 
политическа икономия и много други. 
С цялата си ерудиция впоследствие 
бил част от първото Учредително 
събрание, приело Търновската кон-
ституция, преподавател по старо-
гръцки език и литература във Ви-
сшето училище (по-късно Софийски 
университет), бил е и съдия във Вър-
ховния касационен съд. 

Но неговата младост била свързана с 
Еленската „Даскалоливница“ и в него-
во лице Иван Момчилов намерил дос-
тоен наследник в средата на XIX в., 
оценил неговата вътрешна мощ, 
ерудиция и широк размах. Затова сам 
той предприел пътувания из цялата 
Османска империя до селища, в които 
имало заселени българи, чак до Влаш-
ко и Цариград като разпространявал 
написаните от него самия учебници и 
помагала. По своя характер „Даскало-
ливницата“, която той преобразил и 
издигнал на такава висота, би могла 
да се нарече първият български педа-
гогически институт, според мнение-
то на Пламен Павлов, имайки предвид,

„че през 1843 г. нито е имало българ-
ско министерство на просветата, 

нито независима българска църква, 
въобще – каквато и да било институ-
ция, която да издава „сертификати” и 
определя учебни стандарти“. (1)

Един от възпитаниците на Еленска-
та „Даскалоливница“ бил Юрдан Ненов 
(бащата на писателя Петко Ю. Тодо-
ров и на Мина, чиято съдба е свърза-
на с Яворов), който учил 8 години при 
даскал Дечо, а след това заминал за 
Свищов при Емануил Васкидович с ми-
сълта да намери средства за обра-
зование в Русия. „Неволно уталожил 
страстта си“, но, понеже не сполучил 
да намери пари, затова отишъл в Кар-
лово при Райно Попович да учи гръцки 
език. След това се завърнал в родна-
та Елена и станал учител в „Даска-
лоливницата“ по покана на общината, 
която оценявала по достойнство по-
знанията на Юрдан Ненов по Ланкас-
терската метода, непозната дото-
гава в Елена. За две години той ста-
нал ученик на Иван Момчилов, като 
същевременно бил и учител в Елен-
ското класно училище. 

Даскалите, „излети“ в Еленската 
„Даскалоливница“, поели пътеките на 
поробената родина във всичките й 
краища. Станало така, че от еснафа 
в Пазарджик и по инициатива на буд-
ния местен търговец Михалаки Кос-
тадинов, било изпратено в Елена пис-
мо с искане да бъде изпратен българ-
ски учител, понеже българите там 
пишели български думи с гръцки букви, 
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в черквите се проповядвало на гръцки 
и не било удовлетворено прошението 
пред султан Абдул Меджид за отва-
ряне на българско училище. Това се 
случило през 1845 г. и Иван Момчилов 
изпратил Никифор Попконстантинов, 
който учил в Херсонската семинария 
в Русия и скоро се завърнал от Оде-
са, и Юрдан Ненов, защото „Трябва да 
ся иде при тези от Доспата българе, 
че те трябва да се приведат в съжа-
ление към народност; защото те са 
изгубени българе; а без тях няма на-
дежда за слобода на българи!” 

Още същата година в Пазарджик от-
ворили българско училище и от цяла-
та околност заприиждали жадни за 
знания българчета. До този момент 
българчетата учели заедно с гърче-
тата в гръцкото училище, но след 
откриването на българското, от 350 
деца в гръцкото останали само 60-70. 
Скоро в българското училище стана-
ло тясно и се наложило откриването 
на квартални училища, където учи-

тели станали други възпитаници на 
Еленската „Даскалоливница“ – Георги 
Райков (племенник на Андрей Робов-
ски) и Михаил Куманов. Училището и 
присъствието на българска интели-
генция там допринесли за възражда-
нето на този край и за солидния от-
пор спрямо турските и гръцките аси-
милаторски стремежи. Пак там било 
открито и девическо класно училище 
и от 1859 г. започнало честването на 
Деня на славянските просветители 
Светите Кирил и Методий на 11 май 
всяка година.

След Пазарджик, Юрдан Ненов учител-
ствал в Панагюрище, където ученици 
му били Марин Дринов и Нешо Бончев, 
в Сопот бил главен учител (1855-61), 
където по това време там учел бъде-
щият патриарх на българската лите-
ратура Иван Вазов. В спомените си 
той написал следното за своя учител: 

„Геометрията преподаваше на Трапе-
то – един гол рът над Сопот, дето 
учениците му изнасяха колове (жа-
лони), компас и триъгълник и правеха 
геометрически измервания и „меже-
вания” пред погледа на смаяните от 
тая тайна и дълбока наука сопотнен-
ци.”(2)

Юрдан Ненов е бил учител и на Кон-
стантин Величков, Кочо Чистемен-
ски, Петър Бонев, Иван Ръжанков, 
Кара Никола и др. 

Никифор Попконстантинов
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След откриването на училището в Па-
зарджик, Никифор Попконстантинов 
се завърнал в родната Елена и през 
следващите 20 години бил учител в 
Даскалоливницата. Едновременно с 
това основал читалище „Напредък“ 
в къщата на Иларион Макариополски 
(1863 г.) – преди това в 20 селища в 
страната вече били открити българ-
ски читалища. Никифор Попконстан-
тинов бил учител и в Богословското 
училище при Петропавловския мана-
стир край Лясковец и директор на 
девическата гимназия в Търново. Из-
дал 3 книги: „Нравствена философия“, 
„Цветосъбрание“ – малък сборник от 
статии на църковнославянски език, 
Цариград и „Наш приятел, книга за 
учение в училищата и в къщи”, превод 
от руски език, Виена и Русе. 

Наричали Елена „Българският Витле-
ем“ заради трите църкви, които били 
вдигнати в селото по турско вре-
ме. Старата църква „Св. Никола“ съ-
ществувала още преди XVI в. и била 
книжовно хранилище, понеже прите-
жавала много стари ръкописни кни-
ги, писани на пергамент. Специален 
свещеник ги раздавал за четене на 
грамотните българи. В храма идвали 
да се черкуват колибарите, живеещи 
в разпръснатите планински махали. 
Постепенно денят за черкуване ста-
нал пазарен ден, в който всеки носел 
нещо от собственото производство 

за продан. Тази традиция пък прерас-
нала в тридневни сборове-панаири 
три пъти в годината, на които ид-
вали търговци чак от големите гра-
дове. По време на кърджалийското 
нападение в Елена през 1800 г. църк-
вата „Св. Никола“ изгоряла, а с нея и 
голяма част от книгите. Жителите 
на селото започнали да строят хра-
ма тайно и го вдигнали отново за 40 
денонощия. Хаджи Иван Кисьов, който 
ръководел строежа, научил, че се гот-
ви проверка от търновския управи-
тел, и наредил да измажат църквата 
със смес от вар и дървесни въглища, 
за да изглежда мръсна и опушена. На 
другия ден той дал на заптиетата 
по 30 златни рубета и поръчал да 
съобщят в Търново, че „еленчани не 
строят църква, а поправят стар бе-
глишки харман”. Няколко години по-
късно църквата била обновена със 
средства на по-заможните жители 
на Елена и приличала твърде много на 
крепост, със стени, дебели един ме-
тър, покрита с тежки каменни плочи. 
Отвътре била изографисана от елен-
ските зографи Давид и Яков.

В годината на кърджалийското на-
падение еленчани издигнали параклис 
„Успение на Пресвета Богородица“, 
който бил преправен на църква. За 
нейния строеж били използвани ка-
мъните на калето, което издигнали 
след кърджалийското нападение през 
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1800 г. Решението да го съборят има-
ло двойно значение – да попречат на 
настаняването на турски гарнизон в 
него и съответно да построят още 
една църква. Храмът бил построен 
от майстор Михо с голямо майстор-
ство и осветен през 1837 г. 

Третата еленска църква „Рождест-
во на Пресвета Богородица“ била 
построена на мястото на параклис, 
издигнат през 1812 г. от Юрдан Бра-
дата, бъдещия съзаклятник на учас-
тниците във Велчовата завера. За 

строежа на параклиса той и негови-
те двама братя не поискали ничие 
разрешение и когато дошла провер-
ка, поставили в него ясли, вързали и 
коне, за да прилича на конюшня. След 
Велчовата завера и обесването на 
Юрдан Брадата, параклисът служел 
за девически манастир, в който по-
стъпила съпругата му като монахи-
ня. Станало така, че по-късно мана-
стирът изгорял и на негово място 
била построена голяма църква от 
тревненски майстор Кольо Петков, 
ученик на Кольо Фичето, към която 
открили девическо училище, а худож-
никът Станислав Доспевски нарису-
вал икона на светите равноапосто-
ли и славянобългарски учители Кирил 
и Методий.

Елена процъфтявала и в стопанско 
отношение – по цялата Османска 
империя били познати еленските 
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шаяци, а 37 терзии и абаджии от 
Елена работели в Цариградския 
„Хамбар“ в средата на XIX в. В се-
лото работели френк-терзии, които 
шиели френски дрехи от тънко из-
преден домашен шаяк или от евро-
пейско сукно – за пръв път еленча-
ни видели такива дрехи върху Иван 
Момчилов, когато се завърнал в род-
ния си град и станал учител в елен-
ската „Даскалоливница“. „Грънчар-
ските фабрики“ в Елена наброявали 
25-26 броя – достатъчни, за да за-
доволяват търновския район с грън-
ци. Циганите били ковачи и касапи и 
се препитавали с труда на ръцете 
си. Доста хора в Елена отглеждали 
буби, а други търгували с пашкули 
и бубено семе, от което доста се 
замогнали. Това било причина тър-
новските аяни да хвърлят око вър-
ху произведената коприна, която 
всяка вечер прибирали и заплащали 
мизерни пари на производителите, а 
всъщност я продавали на десеторно 
по-висока цена. Но и с този произвол 
еленчани успели да се справят като 
издействали от султана заповед да 
плащат само десятък от печалба-
та. Така край реката близо до Елена 
били построени 40 долапа за точене 
на коприна, която била изнасяна не 
само по пазарите на огромната Ос-
манска империя, но и във Франция и 
Италия. 

Еленската „Даскалоливница“ дала от-
ражение на цялостния живот в Елена. 

Само на „Куюмджийската чаршия“ 
имало 12 златарски дюкянчета. Били 
сформирани градинарски дружини от 
по 7-10 човека, които стигали чак до 
Варна, София, Румъния, Южна Русия 
и Австро-Унгария. Замогналите се 
еленчани издигнали големи къщи, а ес-
нафските организации започнали да 
строят църкви, чешми, мостове, ули-
ците на Елена били покрити с калда-
ръми, осветявани от петролни фене-
ри, прокарани били водопроводи – съ-
живлението се разгърнало във всички 
възможни посоки. 

Така в едно мрачно за България време, 
в малко селце в планината, откъснато 
от оживения градски равнинен пейзаж, 
се случило такова гигантско Възраж-
дане на духа, което рефлектирало пър-
во върху просветителската дейност, 
а после и върху строителството, ико-
номиката и развитието на занаятите. 
Освен че самото то достигнало до 
високи предели, се превърнало в бла-
гословение и за целия народ. В основа-
та му стоят три храма и 500 „излети“ 
даскали, които занесли светлината на 
просветата до всички краища на поро-
бената ни родина. 
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Дойно Граматик 
и ЕЛЕНСКИЯТ ПРЕПИС  
на Паисиевата история

Маргарита Друмева
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Една вдъхновяваща инициати-
ва на ученици от СУ „Н. Вапца-

ров“, Силистра премина през соци-
алните мрежи на 24 май – техният 
собственоръчно направен препис 
на Паисиевата „История Славяно-
българска“ – да съпреживеят гор-
достта на хилендарския монах от 
българската история и в израз на 
преклонение пред неговия труд. И 
още: „За да се знае, за да се помни“. 

Преди да започнат преписа, те раз-
гледали много внимателно старо-
български книги, за да се опитат да 
следват модела и в своята работа. Решили да състарят листовете, върху 
които пишат, обгаряйки ги със свещичка, а корицата трябвало да изглежда 
като стара кожа – така, както преди са били подвързвани книгите. Художни-
кът измежду тях изрисувал корицата и първите букви на отделните части 
на „Историята...“ типично в стила на старобългарските книги. След това 
се захванали с преписа на новобългарски език. Всички се старали да пишат 
красиво, защото имали усещането, че творят нещо, което трябва да оста-
не за поколенията. Разбрали колко трудно му е било на Паисий, но усетили да 
се умножават в тях родолюбивите чувства към България. Решили да подарят 
преписа на училищния музей.

Известни са около 70 преписа на „История Славянобългарска“. Първият бил 
на Софроний Врачански три години след написването й, известен като Пър-
ви котленски препис. Следващите били Самоковски (от поп Алекси Велкович 
Попович), Рилски (известен още като Никифоров и Дриновски), Жеравненски, 
Втори Софрониев (или Втори котленски), Кованлъшки (от поп Стоян от с. Ко-
ванлък, Търновско), Еленски препис (на Дойно Граматик) и др. Именно за този 
последен препис ще стане дума по-долу, както и за необикновената личност 
на Дойно Граматик от Елена.

Когато през 1784 г. започнал да прави преписа, бил на двайсет и няколко години 
– не се знае точната година на рождението му, нито на смъртта му. Бил ро-
дом от село Дрента, съставено от махали близо до река Веселина, и потомък 
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на Стоян Робче-
то, спасен от 
плен на отде-
ление еничари, 
преминали през 
селото по вре-
ме на размири-
ци в огромна-
та Османска 
империя някъ-
де около 1760 
г. Дойно имал 
по-голям брат 
– Михо, и кога-
то братята 
поотраснали, 
били изпрате-
ни в Елена да 
учат четене и 
писане при хилендарския изповедник хаджи Сергий. 

Минало се време и братята се задомили, а пътищата им се разделили. Михо 
отворил бакалски дюкян, но заради злоупотреби бил убит заедно с Осман Ке-
леша, според както е записано в „Еленския летопис“. Дойно обаче бил устроен 
по друг начин и бакалските сметки не били по вкуса му. Изучил златарския за-
наят, от дърво измайсторил часовник, продължил да учи граматика при Стоян 
Граматик и от него се научил да подвързва църковни книги с мешина, а върху 
кориците изливал от мед библейски образи. Станал учител и в дома си от-
ворил килийно училище. Изпитвал благоговение пред книгите и най-близко до 
сърцето му били просветителските дела. Как се е зародило у него желанието 
да направи препис на Паисиевата „История Славянобългарска“, не знаем. Но 
като учител, той със сигурност е изпитвал необходимост от книги и учеб-
ници, а като родолюбец – да учи децата за великите победи на българското 
царство в миналото. Затова през 1784 г. отишъл в Котел и направил препис 
от Втория Софрониев препис, а след като се завърнал в Елена, приел името 
Граматик и бил ръкоположен за свещеник. Този факт станал известен бла-
годарение на надписите върху два медни сахана, притежание на потомците 

Дойно Граматик
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му, които най-вероятно е направил 
самият той: „П. Д.” (поп Дойно) – 1786 
година.

Твърде оригинален бил трудът на Дой-
но Граматик. Той не преписал буквално 
текста на Паисий, а проявил избира-
телност, преразказал определени па-
сажи, добавяйки свои критични комен-
тари, често украсени с патриотични 
чувства. В книгата си „Съвременници 
на Паисий“ авторът Б. Ангелов под-
робно е описал новаторството на 
поп Дойно. Например, когато става-
ло въпрос за Ной и тримата му сина 

Яфет, Сим и Хам, той добавил, че славянските народи принадлежат към рода 
на Яфет, а когато народите от Скандинавия се умножили премного, тръгнали 
на юг да търсят добра и „берекетна“ земя. Имената на войводите им били 
Сербин и Мосох, а българите живеели на река Волга и оттам идвало името им. 
Причината да тръгнат на юг била същата като при славяните – твърде мно-
го се умножили и тръгнали да дирят нови земи, за да се заселят. Според него, 
от всички народи, принадлежащи към рода на Яфет, най-прочути били славя-
ните, а най-силни и славни били трите езика – на „московци, серби и болгари”. 

Две прибавки направил Дойно Граматик относно Самуил, които взел „от дру-
ги истории“. Той прибавил две преводни стихотворения с военен и любовен, 
сиреч – светски характер, с цел да покаже по-пълно живота и подвизите на 
българските царе. Едното се отнасяло за цар Крум и победата му над Никиф-
ор, а другото – за любовта на Косара, дъщерята на цар Самуил, към пленения 
от баща й Иван-Владимир, княз на сръбското княжество Дукля. Интересно 
било и друго, че песните, които Дойно Граматик поместил, били по-кратки 
от оригинала и с липсваши стихове, внасяйки някои фонетични, морфологични, 
синтактични, лексикални особености на своя роден език. 

Според Б. Ангелов, 

„...той иска да поясни понятието стихотворение; у него срещаме едно 
от първите у нас определения из теорията на литературата. Това е 
показателно явление за епохата – все по-широкото проникване на кул-

Дойно Граматик
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турата от Западна Европа и Русия разширява кръга на културните ин-
тереси и прояви сред българския културен читател”. (1)

През 1800-ата година, по Гергьовден се случило голямо кърджалийско напа-
дение над Елена. Жителите на селото очаквали кърджалийската дружина, 
затова поставили стражи, които да предупредят за идването им, а клепа-
лото на църквата „Св. Никола“ биело непрекъснато. Всички знаели, че ако 
то замлъкне, значи кърджалиите са наблизо. Извършено било богослужение, 
в което служели трима свещеници – поп Стойко от село Разпоповци, нари-
чан от турците Гяур-имам, поп Дойно и поп Марко. В края на службата кле-
палото престанало да бие. Единият свещеник – Марко, избягал с част от 
населението извън Елена, а поп Стойко от олтара призовал богомолците да 
вземат оръжие и да отблъснат разбойниците! Двамата с Дойно Граматик 
организирали защитата на селото. Хората извадили пушките си и някои за-
ели височините, а други се защитавали от домовете си, но не могли да усто-
ят на свирепите даалийци и били принудени да оставят Елена в ръцете им. 
Кърджалиите се отдали на грабежи, след което подпалили Елена. Изгоряла 
и черквата „Св. Никола“ с всички стари ръкописни книги, които от десетки 
години били съхранявани в църквата. (2)

„Въпреки че отбраната е била отлично организирана, добре, здраво с умение, 
хитрост и вещина ръководена от смелия поп Стойко, многобройната, дива и 
свирепа кърджалийска орда надделяла и нахлула в Елена със свирни, биене на 
барабани, диви викове и пр. Нахлуването в града е било едно кърваво пирше-
ство, познато само от източните народи, над наизбягалото население, кър-
ваво пиршество, което... се среща рядко дори в историята на нашата земя, 
напоена с толкова много кръв. Предали се на обири, грабежи, палежи, убийства, 
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кланета и на низките си скотски инстинкти – изнасилвания на невести, моми 
и момичета, оскотелите кърджалии най-сетне прибягват към опожаряването 
на града. Елена загубила голяма част от жителите си, паднали под развалини-
те или ятагана на озверените кърджалии...“(3)

Жестокото кърджалийско нападение дало повод на жителите на Елена да из-
пратят делегация при султана и да искат разрешение за построяването на 
кале. В състава на делегацията били Дойно Граматик, Йоан Кършув и Хаджи 
Панайот, които се завърнали успешно от своята мисия. Още на следващата 
година крепостта била построена като каменно укрепление на южния хълм до 
Елена, с диаметър около 85 метра и висок зид с метеризи, около който отвън 
бил изкопан дълбок ров. Калето можело да побере всички жители на селото и 
околните махали, които можели да живеят там известно време. Вътре в кре-
постта съградили много жилища под един покрив и изкопали дълбок геран. Било 
трудно време за цялата околност, понеже построяването на калето не спряло 
кърджалийските нападения, които продължавали да опустошават съседните 
села през следващите години.

Църквата „Св. Никола“ била отново построена, а няколко години по-късно Дой-
но Граматик издълбал летопис върху каменна плоча, поставена от лявата 
страна на олтара на храма, където се казвало, че тя е построена на мястото 
на старата след „опожаряването й от агарянските разбойници“. Върху плоча-
та той отбелязал имената на 12 ктитори, между които Стоян Михалюв – ба-
щата на Иларион Макариополски, чието родно място е Елена. За съжаление, в 
пожара при кърджалийското нападение изгорели много ценни ръкописни книги, 
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писани на пергамент, понеже църквата от векове била книжовно хранилище 
– мост между Търновската книжовна школа и Елена. Дойно Граматик успял 
да съхрани само една малка част от богатото съкровище на библиотеката 
на църквата „Св. Никола“. В личната му библиотека след смъртта му бил 
намерен стар псалтир, „печатан във Венеция от Виченца, син на Божидар 
Вукович, войвода на Подгорица“, върху който е записано, че книгата се пода-
рява на храма на църквата „Св.Никола“ от Пера през 1518 г.

Истинско съкровище от ценни книги имало още в личната библиотека на 
Дойно Граматик, които той непрекъснато събирал и се грижел за състоя-
нието им. През 1802 г. купил едно старо руско съчинение от хилендарски дя-
кон, в което имало разкази за старата българска история и за разделение-
то на църквата по време на патриарх Фотий. В библиотеката му още имало 
сбирка със стихове от Светото Писание, издание, което било отпечатано 
още през 1763 г. То било подвързано с корица от друга книга, върху която 
пишело 1707 г. Сред книгите се намирала и „Стематография“ на Христофор 
Жефарович, която Дойно придобил през 1771 г., с двете изправени лъвчета 
едно срещу друго, подобно на официалния български герб, приет след Осво-
бождението. Същите тези изправени лъвчета държали надписи върху две 
каменни чешми – Карайоановата и Хаджикръстевата, които много прили-
чали и като стил, и като материали на каменния летопис от църквата „Св.
Никола“ и логически отвеждали до Дойно Граматик като майстор на камен-
ните пластики върху чешмите. А те били поставени на видно място в Елена 
– до Куюмджийската чаршия и на пътя към храма „Свети Никола”, метоха, 
училището и Часовниковата кула. И на други чешми имало подобни надписи 
и лъвчета, което станало причина населението по естествен начин да ги 
възприеме като емблема на селото.

Има още едно сведение, че Дойно Граматик се грижел за книжовното на-
следство и непрекъснато подвързвал стари книги. В ниша на църквата 
„Успение на Пресвета Богородица“ бил намерен един Миней за месец април, 
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руско старопечатно издание, което било 
силно повредено. Дойно отново залепил 
294-те листа, укрепил книгата и дописал 
изтрития или липсващ текст по страници-
те като се постарал неговите писания да 
не се различават съществено от печатния 
текст. По-късно някой написал обяснителна 
бележка върху първите 9 страници, в която 
се говорело, че този Миней бил „скрит от 
кърджалиите да не го изгорят 1812 г. по Въз-
кресение... и от туй е изгнил и подвързан от 
поп Дойна Станюв”. От тази бележка било 
видно, че имало още едно кърджалийско на-
падение над Елена, когато се наложило да се 
скрият книгите да не би да бъдат изгорени. 
Най-сигурният начин те да бъдат запазени 
бил да се заровят в земята, докато отми-
не опасността, но от влагата страници-
те на книгите били сериозно повреждани. С тяхното възстановяване и нова 
подвързия се заемал след това Дойно Граматик. Така било до 1820 г., когато 
кърджалийството било ликвидирано и еленчани можели да си отдъхнат от 
разбойнически нападения. Настъпило време, в което бил отбелязан небивал 
духовен, просветителски и икономически разцвет в разрасналото се вече 
планинско село Елена.

Килийното училище, което Дойно Граматик водел в дома си, оставил в „свято 
завещание“ на своя син – Андрей Робовски, който поел неговото управление 
през 1819 г. и го довел до небивал разцвет. Не се знае през коя година е пре-
минал при Господа неговият баща, но семената, които е посял в Елена, дали 
богат плод и лежали в основата на вдъхновеното просветителско дело в Еле-
на, привлякло стотици български момчета от всички краища на Османската 
империя да получат модерно за времето си образование и да станат строи-
телите на нова България.
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