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Ангел Спасов

Оптимист съм за бъдещето на 
„Българска православна община“

Разговор с продължение
– Г-н Спасов, моля, направете по-

сериозен коментар на ситуацията 
с православната църква на терито-
рията на Република Чехия. Какво се 
случва с българската църква? 

– Относно нашето отношение към 
БПЦ – Българска патриаршия – това е 
позиция на изчакване на резултатите 
от Църковния събор през тази година. 
Очакваме сериозни реформи на цър-
ковната институция или поне солидни 
основи за тяхното провеждане; сво-
бода на свещениците да се сдружават, 
да участват в обществения живот, да 
бъдат избирани, да имат втора специ-
алност и втори брак. Необходимо е из-
борно участие на миряните във всички 
степени на йерархията.

Някои ми подхвърлят, че сега, ко-
гато БПЦ е съединена и е избран нов 
патриарх, целта на нашите усилия е 
изпълнена и би трябвало да разпус-
нем общината. Добър и полезен съвет, 
обаче... наистина ли обединението е 
действително или само формално, 
наистина ли Патриархът е Патриарх? 
Например: избрахме за патриарх Ру-
сенския митрополит Неофит. Пом-
позно интронизачно шествие, образец 
на православната хореография – из-
брахме Патриарх, но забравихме да 
му дадем патриаршеска власт. Според 
Църковния устав той: представлява 
църквата (чл. 39); контролира правил-
ния ход на администрацията (чл. 49); 
няма право да взема важни решения 
без съгласието на Светия Синод. Или 
друг случай: Св. Синод под предсе-
дателството на Патриарха забранява 
посвещения с титлата „архонт“. При 
първото отсъствие на Патриарха, на 
заседание на Синода, решението е от-
менено. Пловдивският владика Нико-
лай основава собствена Духовна ака-
демия и заявява, че няма да приема на 
служба в епархията абсолвенти на дру-
ги духовни учреждения. Свещениците 
имат право да избират, но им е отнета 
възможността да бъдат избирани, на 
низшето духовенство е забранено да 
има втора професия. Не е необходимо 
повече да изброяваме, но е учудващо 

бездействието на изпълнителната и 
законодателната власт спрямо пробле-
мите на църквата. Страшно е безраз-
личието, с което гледа на погазването 
на правата на гражданина, гарантира-
ни от Конституцията, дори и на факта, 
че църквата нарушава собствените си 
канони, като напр. подстригват се за 
монаси току-що излюпени абсолвенти 
от Богословския факултет без задъл-
жителното неколкогодишно послуша-
ние в манастир или пък хиротония на 
епископ без знанието на Синода. Не 
смятате ли, че е твърде интересно защо 
никой не протестира срещу деспотич-
ния църковен Устав, четвърт век след 
падането на авторитарния режим?

Намесата на държавата в църков-
ния живот и обратното – на църквата 
в държавните дела – е много деликатна 
задача, която изисква голяма пред-
пазливост и такт. Горещ отрицателен 
пример в това отношение е Украйна. 
Обратна позиция зае новоизбраният 
глава на БПЦ, когато преди няколко го-
дини протестиращите граждани тръг-
наха към патриаршеската катедрала 
за благословение и намериха вратите 
й заключени. Цивилните власти или 
нехаят, или вдигат рамене – църквата 
е отделена от държавата, атеистите се 
подсмиват. Нека да не забравяме, че 
пет столетия българският народ стра-
да под османско и фанариотско иго, но 
остана верен на завещаните му тради-
ции, затова никой не успя духовно да 
го постави на колене. Народът сам си 
построи църкви и училища, сам си из-
държаше свещениците и даскалите. 

Всичко това не го казвам на вятъра, 
а за да подчертая необходимостта от 
тясно сътрудничество между полити-
ката и религията, защото държавата 
и църквата като институции могат да 
бъдат разделени, но политиката и ре-
лигията „са неотделими и неотделя-
еми“, казва френският политолог Пиер 
Монент в книгата си „Защо същест-
вуват народите“ (Pierre Monent, Proč 
existjí národy, Brno, 2007). „А религията, 
пише същият, е за нас обективна само 

като политически факт. (....) Различие-
то между това що е политическо и как-
во чисто религиозно, е по същност не-
определено, защото политическият и 
религиозният аспект задължително се 
препокриват“. Не трябва да се подми-
нава без внимание исторически дока-
заното първенство на религията при 
образуването на организираното об-
щество – чак след това се отваря прос-
тор за възникването на държавата. 

Но да се върнем към Българската 
православна църква – що се отнася 
до нейния Устав, тук има една юри-
дическа особеност – той е създаден 
и утвърден от Великото народно съ-
брание през 1881 г. и не може да бъде 
променян от никоя друга институция 
с по-ниска компетенция: Народно съ-
брание, правителство, президент, Св. 
Синод, църковен събор и пр. В такъв 
случай, отвореният въпрос звучи: ле-
гитимен ли е сегашният Устав на на-
шата църква или е легитимен Уставът 
от 1881 г.? 

Бъдещето виждам оптимистично – 
сега в постмодерната епоха, когато 
една цивилизация умира и семената 
на бъдещата вече дават кълнове, те 
подкрепят моята надежда. Като един 
от тези кълнове виждам нашата ор-
ганизация – „Българска православна 
община в ЧР“. Съжалявам, че съм стар 
и в най-скоро време ще се сбогувам с 
обществената дейност.
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