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Предговор

П

оредното издание на тази книга носи духа на четирийсетгодишен юбилей и създава у мен особено настроение. Ако се
намирах на молитвено събрание на Петдесятната църква (като
дете съм присъствал на няколко такива в Мисури и Арканзас),
щях да стана на крака и да свидетелствам. Известен ни е типичният формат на тези свидетелства, който се състои от три части.
Първа част: „Бях стигнал дъното като никой друг.“ Втора част:
„А вижте ме сега!“, изречено с ослепителна усмивка и изправена
стойка, излъчваща увереност и самоуважение. И накрая, ключовата реплика: „Но заслугата не е моя! Всичко дойде Свише.“ Частта, свързана с това „Свише“, ще запазя за себе си, но приветствам
възможността да опиша частта, която „не е моя заслуга“.
Ако от канала „Сейнт Луис“, който впоследствие прерасна в
телевизионната мрежа Пи Би Ес, не ме бяха помолили да създам
телевизионен сериал за световните религии, едва ли щях да напиша някога книга по темата. Изнасях лекции по тези религии, но
относно писането имах други приоритети. Откликът на зрителите на този сериал промени приоритетите ми. Щрак! Инициативата не беше моя.
Дори ако с течение на времето бях написал книга по темата,
тя щеше да се различава от настоящата книга. Щеше да е под формата на стандартен наръчник с обичайната публика и да е във фокуса на вниманието за обичайния срок, характерен за този жанр.
Но първата „чернова“ на моята книга беше предназначена за телевизионна аудитория и режисьорът на сериала дори за миг не
допусна да забравя този факт. Това не е класна стая, която слушателите не могат да напуснат, постоянно ми напомняше той. Ако
изгубиш вниманието им за трийсет секунди, те ще превключат
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на друг канал и няма да можеш да ги спечелиш отново. Изтъквай
доводи, ако се налага – ти си преподавател и трябва да излагаш
доводи. Но ги илюстрирай веднага – с някакъв пример, анекдот,
стих, за да свържеш довода си с нещо, към което публиката ти
може да прояви съпричастност. Този съвет – който в тогавашния
момент звучеше по-скоро като заповед – изигра решаваща роля.
Има множество книги за световните религии, които посвоему са
по-добри от моята. Но ако те не се радват на такава аудитория,
то е само защото не са възникнали от телевизионен сериал с тъй
безпощадно мъдър режисьор като Мейо Саймън. Цяло чудо е, че
останахме близки приятели след всички тези години, при положение че унищожителните му оценки на генералните репетиции на
моите предавания още кънтят в ушите ми. „Не ми изглежда особено животрептящо“ – казваше той за написаното на дъската за
чертане. Щрак! Заслугата не е моя.
Ако не бе възникнало феминисткото движение – което не е
моя заслуга въпреки подстрекателствата на жена ми, – „Религиите на човека“ (както първоначално бе озаглавена книгата) никога
нямаше да бъде пренаписана с отчитане на изискванията за полова неутралност на езика и премахване на пояснението „човек“A от
заглавието. Важна последица от тази преработка бе възможността да добавя към текста неща, които бях научил за трийсетте години допълнително преподаване. Особено съм щастлив, че няма да
си отида от този свят, оставяйки след себе си книга за религиите,
в която са пропуснати най-ранните устни племенни елементи.
Ако управителите на „Лабиринт Пъблишинг“ в Лондон и
„Харпър Сан Франсиско“ не бяха решили, че е назрял моментът за
книга за световното религиозно изкуство и не ме бяха помолили
да съкратя „Световните религии“, за да предоставя съпътстващия
текст, илюстрованото издание нямаше да се появи на бял свят. И
този път заслугата не беше моя.
И най-сетне, без внимателните грижи, които книгата получаваше от издателство „Харпър Колинс“ на всеки етап от своята
A

Става дума за тенденцията да се избягва генеричната употреба на думата
man/men (мъж, човек/мъже, хора) в английския език. (Всички бележки
под линия са на преводача, а бележките в края на книгата – на автора.)
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одисея, щастливият случай да се отбележи четирийсетгодишният
ѝ юбилей с ново издание едва ли щеше да се състои. Неотдавна,
преглеждайки стари документи, попаднах на писмо, написано
през 1958 г. от издателката Вирджиния Хайлу при първото публикуване на книгата. Най-добре мога да опиша тези усърдни грижи,
като цитирам последните редове от писмото:

Това лято препрочетох книгата Ви няколко пъти. Сигурна съм,
че когато остареете, ще погледнете назад към нейния автор с
много обич, уважение и възхита.
Така и правя, като помня неотклонно, че всичко това „не е
моя заслуга“.
Хюстън Смит
Бъркли, Калифорния
Декември 1998 г.

