2022 / брой 4 (171)

Издава фондация „Комунитас”
София, бул. „Патриарх Евтимий” 22
тел. 02 9815670
Редакция
София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” № 22
Тел.: 02 981 0555
e-mail: hkultura@abv.bg
главен редактор:
проф. Момчил Методиев
редакционен екип:
Димитър Спасов
Тони Николов
Сандра Керелезова
оформление:
Чавдар Гюзелев
Николай Киров
разпространение:
Стефан Банков
печат:
Печатница Digital Print Express.
През 2022 г. списание Християнство и култура излиза в 10 броя и се подготвя
от два редакционни екипа.
Редакционният екип с главен редактор Момчил Методиев в състав Д. Спасов,
Т. Николов и С. Керелезова подготвя шест броя и си поставя за цел да разглежда актуални и дискусионни проблеми от областта на християнството и културата.
Редакционният екип с главен редактор проф. К. Янакиев в състав проф.
Г. Каприев, проф. Ц. Бояджиев и Н. Трейман подготвя четири броя с академична насоченост.
Списанието е свободна дискусионна територия. Не бива да се очаква, че публикуваните текстове се вписват в една единна (и единствено възможна)
коректност. Материалите в списанието отразяват личните позиции на
своите автори и независимо от възможните различия трябва да бъдат възприемани като покана за диалог.
Авторите изписват библейските имена съгласно традициите, възприети
от вероизповеданията им, а теологическите термини от гръцки произход
се изписват според възприетото от авторите и преводачите еразмово или
византийско разночетене.
© „Християнство и култура”, 2022
Непоръчани от редакцията ръкописи и материали не се връщат и съхраняват.
Всички права са запазени!
Цена 5 лева.
Интернет издание с пълен архив на списанието:
www.hkultura.com
ISSN 1311 – 9761
Броят е илюстриран с творби от изложбата „Небесни образи” на Надежда Кутева, Галерия
на СБХ, „Шипка” № 6, 6–30 април 2022 г. Първа корица: Св. Георги, 2019 г. Втора корица: Храм IV,
1993 г. Четвърта корица: Йордановден, 2022 г.

година XXI/2022/брой 4 (171)

съдържание

Войната и християнството

		
5

Войната и богословието на ненавистта

Димитър Спасов

Обсаденият Мариупол. Когато Бог е близо до теб

Яна Иванова

Краят на „консервативния икуменизъм”

Уил Коен

Украйна и украинските автокефалии (1917–1937)

Даниела Калканджиева

Всяка прилика с действителни лица и събития…

Ивайло Найденов

Християнство и история

		
35

Водителите в бурните ранни дни на Църквата

Филип Димитров

„Религията е опиум за народа”: употреби и
превъплъщения на опиума като метафора

Съвременно богословие

Живко Лефтеров

		
76

Непорочното зачатие в контекста
на новото руско богословие

Християнска археология

кард. Томаш Шпидлик

		
89

Римските катакомби и началото на
християнската археология

Църква и общество

Венцислав Каравълчев

		
97

Възпитанието на децата според св. Йоан Златоуст
и св. Порфирий Кавсокаливит

Пътища

о. Стоян Чиликов

		
107

В институциите иновациите идват от периферията, а не от центъра –
със затворническия капелан Томас-Дитрих Леман разговаря Марта Монева

Нови книги
До Света гора и назад

Галерия: Надежда Кутева
Между експресията и съзерцанието

		
116
Йорданка Белева

		
118
Людмила Димова

2022 / брой 4 (171)

Димитър Спасов е завършил Философския факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”. Член на редколегията на сп. Християнство и култура. Един от учредителите на фондация „Покров Богородичен” и член на УС на организацията до 2003 г.
Член на настоятелството на Енорийския център към храм
„Покров Богородичен” в гр. София и преподавател в неделното училище.

Димитър Спасов

ВОЙНАТА И БОГОСЛОВИЕТО НА
НЕНАВИСТТА
В началото на XVI век известният доминикански богослов Франсиско де Витория1, един от защитниците на правата на индианците от Новите земи,
пише следното: „Въпреки че въпросните варвари не са напълно умопомрачени, те не са далече от това. (…) Те не могат или вече не са в състояние сами
да се управляват по-добре от умопомрачените или от дивите зверове и животните (…) Тъпоумието им далеч превишава това на децата и лудите от
другите страни“.2 И още две свидетелства от епохата, които откриваме в
книгата на Цветан Тодоров Завладяването на Америка. Въпросът за другия.
Първото е на доминиканския монах Томас де Ортис: „Те са тъпи и смахнати.
Не ценят истината, освен когато е в техен интерес; непостоянни са. (…)
Грубияни са. (…) Не се поддават на възпитание. От наказанията не извличат
поука. (…) На десет-дванадесетгодишна възраст като че ли дават надежда
за известна цивилизованост и някакви добродетели, но по-късно стават истински скотове. Поради това смея да твърдя, Бог не е сътворил по-порочно
и животинско племе, напълно лишено от добрина и култура“.3 А ето и част
от възгледите на Хуан Хинес де Сепулведа, философ и доминиканец, който никога не е стъпвал в новооткритите земи: „По отношение на благоразумие,
сръчност, добродетелност и човечност тези варвари отстъпват толкова
на испанците, колкото децата на възрастните и жените на мъжете; между
тях и испанците съществува такава разлика, колкото между суровите и жестоките, от една страна, и най-милосърдните, от друга, между крайно невъздържаните и въздържаните и умерените; и смея да твърдя, че тази разлика е
не по-малка от разликата между маймуните и хората“.4
1
2
3
4

Испански богослов и юрист (1486 1546), основател на Саламанкската школа.
Цветан Тодоров, Завладяването на Америка. Въпросът за другия. С. 1992, с. 146-147.
Пак там, с. 148.
Пак там, с. 149-150.
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Възможността за подобно говорене, публичното обсъждане на въпроса дали
кърмачките изпитват болка и страдание при отнемане на децата им, яростното дискутиране в продължение на години дали и тези са сътворени по Божи
образ, или в йерархията на ценностите се намират на едно стъпало с животните, превръщат началото на колонизирането и християнизацията на Америка в голям и срамен провал. Въпреки папската була Sublimus Dei от 1537 г., която признава наличието на душа у индианците и забранява превръщането им в
роби, въпреки сърцатото служение на прочутия епископ на Чиапас Бартоломе
де лас Касас5, въпреки усилията на хилядите доминикански, францискански и
йезуитски мисионери, които се опитват да ограничат зверствата и жестоките порядки, често пъти с цената на живота си. Въздухът вече е отровен.
Първата половина на XVI век изобилства с потресаващи разкази на очевидци
за зверствата на конкистадорите към туземното население: сеене на смърт
за забавление, за да се провери дали сабите са добре наточени, хранене на кучетата с пеленачета, изтръгнати от майките им, дървета, окичени с обесени индианки, на чиито стъпала висят техните деца… Насилие без повод
и без каквато и да е видима необходимост, единствено и само защото вече е
в ход страшно разчовечаване на жителите на цял един континент. Имаш си
работа или с някакви обекти (историкът Гонсало Овиедо съветва диваците
да не бъдат удряни със саби по главата, защото черепите им са много твърди и дебели и остриетата могат да се повредят), или със слуги на дявола. „А
барутът срещу езичниците е тамян за нашия Господ“, казва същият автор.6
А сега да се прехвърлим в наши дни и да чуем други гласове, които се представят за християнски, дори за православни.
„Украйна е страна с дезориентиран, измъчен или побъркан народ – и едното, и
другото е вярно. (…) Украйна е демон, който търси кръв, иска да пие кръвта на
своите деца. И иска да пие още кръв. Търси войната (…) Украйна е антиправославно явление.“7 Думи, произнесени шест месеца преди „специалната военна
операция“. Или пък осем години по-рано: „Трябва ни мъжество, за да проумеем,
че Украйна реално е попаднала в челюстите на дявола, в реалните челюсти
на реалния дявол. (…) Във вида, в който я виждаме, тя е храчка в лицето на
Господа“.8 И още: „Украйна е страна, в която демоните са развързани, където
сатаната е пуснат от подземието и му е дадена възможност да пакости на
хората… Трябва да разбираме, че цялото това беснуване – национално, либерално, европоцентрично, америкоцентрично – е зле прикрит сатанизъм. Това
са хора с нравствена развала, душите им са прогнили… В крайна сметка ние
ще видим със собствените си очи разпилените кости на тези мерзавци“.9
5

Испански свещеник доминиканец (1484–1566), първият епископ на Чиапас (Мексико) и историк на Новия
свят. Един от най-ревностните защитници на правата на индианското население. През 2000 г. Католическата църква започна процес по неговата беатификация.
6
Пак там, с. 148.
7
Предаване на о. Андрей Ткачов от 24.08.2021 г. по телевизионен канал Царьград, https://tsargrad.tv/
8
Интервю на Т. Холодилова с о. Андрей Ткачов, 12.10.2014 г., https://omiliya.org/content/protoierei-andreitkachev-ukraina-ne-proshla-test-na-antikhrista
9
https://proza.ru/2017/10/12/1588
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Защо си позволявам да ви занимавам с частното мнение на един от десетките хиляди руски свещеници? Защото митрофорен протойерей Андрей Ткачов
през последните години успя да се сдобие със славата на негласен говорител
на Руската православна църква, изразител на мислите и чувствата на широките църковни и народни маси. Медийните му изяви засенчиха и тези на патриарх Кирил. За сравнение абонатите му в YouTube са над 1 120 000, докато
тези на официалния канал на РПЦ МП са под 64 000. Позволено му е да коментира широк кръг теми по предизвикателно скандален и груб начин – не само в
телевизионните студиа, но и от амвона на храма. Гласът му, уви, не остана
самотен през годините, към подобен тип говорене се присъединяваха все повече и повече хора, афиширащи себе си като православни. Със своето мълчание зад подобен тип говорене застана и официалната йерархия на Руската
православна църква. Вместо думи за вечен живот (Иоан. 6:68), които трябва
да е съхранила от нашия Господ и Спасител – думи на смъртна омраза и заличаване на човешкия образ. След като и тази последна аварийна спирачка в руското общество пред демонизирането, унижаването и разчовечаването на цял
един народ не просто не се задейства, а допълнително ускоряваше процеса,
се случи това, което наблюдаваме и преживяваме.
Войната раздели православните по целия свят по един драматичен и болезнено дълбок начин. Раздели ни на йеромонах Йоан (Гуайта) от московския храм
„Св. Козма и св. Дамян“, който на 12 март тази година произнесе вероятно
най-кратката проповед: „Йоан Предтеча е светия и пророк, който заплати с
живота си, понеже е казвал истината. Много жалко, ако ние толкова се страхуваме да казваме истината, че сме готови да платим каквато и да е цена,
само и само да не рискуваме“.10 Раздели ни на о. Артемий Владимиров, който
също по време на Литургия заяви следното: „Укрофашистите са змийчета,
откърмени от Европа. Сега се води война на Русия, както обикновено, с колективния Запад. Какво може да породи този Запад – само Ислямска държава
и неофашизъм. Това са техните рожби, това са техните изчадия и резултатът от духовните им пориви. Те могат да отгледат единствено людоеди…
Подготвяме се за една особена Пасха, в която Великата, Малката и Бялата
Рус ще могат в единен Безсмъртен полк да манифестират от Владивосток
до Калининград. Надяваме се съвсем скоро към нас да се присъединят и Молдова, Казахстан, Украйна – нещастната. Да се стяга Грузия, а какво ще се случи с
Прибалтика – и сами можете да се досетите“11.
Войната ни раздели и на онези близо триста руски свещеници, които още в
първите дни на войната нарекоха случващото се военна агресия, поискаха
прекратяване на бойните действия и написаха: „Ние с тъга размишляваме
за пропастта, която нашите деца и внуци в Русия и в Украйна ще трябва да
преодоляват, за да започнат отново да дружат един с друг, да се уважават
и обичат взаимно“.12 Раздели ни и на останалите близо 98% свещеници в РПЦ,
10

https://www.pravmir.ru/o-pravde-ieromonah-ioann-guajta/
https://www.youtube.com/watch?v=yC5KHszwo-o
12
https://docs.google.com/forms/d/1yOGuXjdFQ1A3BQaEEQr744cwDzmSQ1qePaaBi4z6q3w/viewform?edit_
requested=true
11
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чийто глас не стигна до нас. Остава да се надяваме, че тяхното публично
мълчание може би е форма на тиха съпротива.
Войната ни раздели на патриарх Кирил, който в продължение на четири дълги дни запази пълно мълчание (може би се е надявал този блицкриг да свърши
за три дни?). Проговори на 27 февруари, когато вече се проливаше кръв, казвайки: „Да не дава Господ между Русия и Украйна да легне страшната разделителна линия, обагрена от кръвта на братя“13. След една седмица, в Неделя
на прошката, патриархът заговори за „влошаване на политическата ситуация в Донбас, където на практика започнаха военни действия“14. Научихме,
че войната е метафизическа, срещу содомския грях, който жителите на Донбас не желаят да допуснат на своя територия под формата на гей паради.
След което допълни, че „прошка без справедливост е капитулация и слабост.
Затова прошката трябва да е съпроводена със задължителното право да
можем да стоим на страната на светлината, на страната на Божията правда, на страната на Божествените заповеди…“. И разбрахме, че молитвено е
с братята по вяра от многострадалната Донбаска земя, но не и с жителите
на разрушаваните по това време Киев, Харков, Ирпен, Николаев, Буча… След
своя патриарх проговориха и някои от епископите – до един в подкрепа на
държавната власт, преповтарящи идеологемата за Руския свят и триединния народ, както и за коварния враг, който ще си получи заслуженото. Особено се отличи архиепископът на Сиктивкар и Коми Питирим, който успя да
окарикатури квазицърковната концепция за Руския свят и за Гражданската
религия, призвани да превърнат Евангелието в безопасно, питомно и патриотично четиво.15
Войната ни раздели и на митр. Онуфрий от Украинската православна църква,
която трябваше да бъде спасявана и освобождавана. Още в първите часове
на войната той се обърна с думи на състрадание, болка и молитвена подкрепа съм своето паство: „Сполетя ни беда. За голямо съжаление Русия започна
военни действия срещу Украйна и в този съдбоносен момент ви призовавам
да не изпадате в паника, да бъдете мъжествени и да проявите любов към
своята Родина и един към друг… Украинският и руският народ са приели кръщение в Днепровския купел и войната между тези два народа е повторение
на греха на Каин, който от завист уби своя роден брат. Такава война няма
оправдание нито пред Бога, нито пред човеците“16. Вечерта на 24 февруари
митрополит Онуфрий събрал киевските свещеници и ги помолил да държат
вратите на храмовете си отворени – да не се евакуират от града и да помагат на всеки, който има нужда от подкрепа. Впоследствие 20 от общо 52
епархии на УПЦ МП престанаха да споменават своя велик господин и отец Кирил в знак на протест срещу неговото неадекватно и дори антихристиянско
поведение, но всички продължават да споменават Онуфрий.
13

http://www.patriarchia.ru/db/text/5904390.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/5906442.html
15
https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,100724/catid,19/id,71371/view,article/
16
https://news.church.ua/2022/02/24/zvernennya-blazhennishogo-mitropolita-kijivskogo-vsijeji-ukrajini-onufriyavirnix-ta-gromadyan-ukrajini/?fbclid=IwAR2WYPDZydLPzgd4_kga9Zsk3RSgKpNQW6F1Ti2IY36jIYiCcRoB0bawdvo
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Друг глас срещу поведението на патриарх Кирил дойде от архиепископ Йоан
(Ренето), управляващ руските енории към МП в Западна Европа: „Ваше Светейшество, в „проповедта“, която произнесохте в Неделя на прошката в
Патриаршеския събор „Христос Спасител“ на 6 март, вие обяснявате, че има
оправдание за тази кървава, агресивна война, че това е „метафизическа борба“ в името на „правото да можем да стоим на страната на светлината, на
страната на Божията правда, на страната на това, което ни е открито от
Христовата светлина, от Неговото Слово, Неговото Евангелие…“. При цялото ми уважение към вас, в което отново ви уверявам, но и с безкрайна болка,
не мога да не ви уведомя, че не мога да се съглася с подобен прочит на Евангелието. При никакви обстоятелства „добрият пастир“, каквито сме призвани да бъдем, не може да не бъде „миротворец“17. Главите на повечето православни църкви по света, макар и с доста различна твърдост и категоричност,
осъдиха започването на военни действия от страна на Русия и призоваха за
мир.
И ето че два месеца след началото на военната агресия в Украйна ние, православните, продължаваме да изповядваме един Символ на вярата, едни и същи
догмати, приети на Вселенските събори, причастяваме се от една Чаша… И
ставаме все по-разделени.
При повече честност и смелост би следвало като начало да наложим мораториум върху произнасянето на Господнята молитва. Някъде митр. Антоний
Сурожки разказва за свой иподякон, малко момченце, което няколко недели подред произнасяло молитвата Отче наш до думите и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме, при което млъквало. На въпроса на владиката защо
прекъсва молитвата, момченцето смутено признало, че се е скарало много
лошо със своя приятел и не успява да му прости. И се страхува, че и с него
самия Господ ще постъпи по същия начин, няма да му прости. „Никой друг от
енорията не се отнасяше с такава отговорност и честност към молитвата“ – допълва митрополитът.
А ние? Нито думата Отец възприемаме според словото на Христос – „Аз пък
ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат,
добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен; защото Той оставя
Своето слънце да грее над лоши и добри, и праща дъжд на праведни и неправедни“ (Мат. 5:44-45), нито думата наш ни изпълва с радост, утеха и отговорност към нашите братя и сестри вече не по плът и по кръв.
А можем ли да постигнем отново съгласие върху притчата за добрия самарянин и върху онази за бащата, който имал двама сина? Както и за онзи плашещ
със своята конкретност и невъзможност за интерпретации откъс от Евангелие според Матей за Страшния съд? Не лъжи заповед ли е, или само препоръ17

https://archeveche.eu/ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D
0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9
%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8/
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ка, или пък когато се практикува от официалната власт преди/по време на
военна операция, не е осъдително (няма да нападаме, и тази сряда няма да нападнем, изпреварихме врага с два дена, те щяха да ни нападнат и т.н, и т.н)?
Защо лъжата и лицемерието проникват толкова дълбоко и толкова лесно в
църковното тяло? Лоялността към държавната власт защо така неусетно
преминава в сервилност, а след това и в тежка зависимост? Защо вече не ни е
срам от провалите ни? И защо допуснахме ненавистта толкова лесно да проникне зад църковната ограда, да си съгради там дом, а след това и собствено
богословие?
Ако и след смъртта на тримесечната Кира от Одеса, загинала от руска ракета на Велика събота тази година, ако и след смъртта на десетмесечната
Кира от Горловка, Донецка област, загинала от украинска ракета през 2014 г.,
ако и след смъртта на повече от сто и седемдесет деца, загинали през последните два месеца, не сме способни на честен разговор за нашата отговорност и провал да бъдем светлината на света (Мат. 5:14), значи сме станали
сол, която не соли…
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Яна Иванова

ОБСАДЕНИЯТ МАРИУПОЛ.
КОГАТО БОГ Е БЛИЗО ДО ТЕБ
Двадесет дни война.1 Двадесет дни блокада на Мариупол, разрушения и
страх...
В тези дни казвах молитвите си като вик. Само че не на глас, за да не плаша
околните. Тези молитви не бяха от молитвеника, те не бяха съставени от
великите свети отци. Те бяха обикновени думи, много кратки, но аз чувах звука на своя глас и от време на време изтривах сълзите си.

Хлябът на обсадения Мариупол. Снимка: авторката

Идването на църква в дните на сражения стана много опасно, а сърцето копнееше. „Служат само в Николската катедрала, която е на двадесет минути
пеша от тук” – каза на мен и на мъжа ми пазачът на катедралата „Покров
Богородичен”, която е в центъра на града, в самия разгар на бойните действия. Това е най-високият храм в Украйна и днес, след месец война, от него
стрелят руските снайперисти.
„Яна, хайде да се молим заедно – ми предложи, като ме държеше за ръката, моята колега Алина, която по чудо открихме сред това безумие на смъртта, –
ние се молим всеки ден в 19 часа. А също и когато много стрелят.”
1

Статията е публикувана на 28 март 2022 г. в електронното издание на украинското църковно списание
Отрок.UA.
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И ние с мъжа ми се молехме. Той каза да четем 90-и псалом. А след това спаси
от изгаряне два Псалтира, молитвеник и детска Библия. Съседите едва не
ги изгориха като подпалки за огнището. Хората почти нямаха дърва. Всички
книги бяха свалени във входовете на кооперациите, за да послужат за огъня –
за приготвянето на храна. В онези дни още имаше какво да се готви.
Странно е, но ние само два пъти отворихме спасените псалтири – през последните ни нощи в убежището. Обикновено използвахме само стария телефон на мъжа ми. Трудно различавах думите на псалома, но го знаех наизуст.
„Господи, ако Те има! ... А аз знам, че Те има” – дори ме е срам да си спомня, че се
молех така. Но когато погребваш себе си всяка нощ, когато бягаш с детето
към убежището, не ти е до глъбините на богословието и до префинени изрази. Когато от въздушната атака всичко се рони и къщата се люлее в различни
посоки, когато виждаш сякаш на забавен кадър как близките ти отстъпват
в коридора при силния взрив...

***
Страшно е. Войната разкрива кой какъв е. И въпреки ужаса и мъката, въпреки
ада, в който се превърна моят град, хората тук проявяват толкова много
доброта и състрадание. Те споделят храната, укритието, дрехите си; споделят къде може да се намери хуманитарна помощ, когато изобщо се появи
такава.
В онези дни в моя Мариупол под блокада Бог изпрати на нашето семейство
едно евангелско чудо – два хляба и цяла каса с прясно замразена риба. В гладуващия град, където стотици хиляди хора си запарваха каша с вряла вода или
от безизходица разграбваха складовете и останалите хранителни магазини,
разделяха последните бисквити, пиеха вода от варовити източници и дни
наред не бяха виждали хляб.
Винаги съм харесвала този евангелски разказ и все си представях колко ли
вкусни са били онези хлябове и риби, с които Христос нахранва хората.2 Днес
вече знам какъв е бил вкусът им.
„На нас ни е по-лесно да помолим за помощ, отколкото на вас” – отговори военният в съседния двор, когато го попитаха как е успял да намери толкова
хляб и да го докара на хората. Хлебчетата – по 300 грама – той делеше на две,
а една жена с ругатни, недопустими за детски уши, раздаваше парчетата:
„Ние не сме доброволци! Вие от кой сектор сте?”. На старците и децата им
подаваше, без да говори. А ние с мъжа ми стояхме накрая на опашката и виждахме, че „няма да ни огрее”. В този момент ми мина една мисъл през ума – бях
забравила как изглежда хлябът и колко е красив.
2

Вж. Мат. 14:15-21.
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„Вие от кой сектор сте? От коя кооперация сте?” – „Ние имаме дете...” –
„Добре, ела тук, ще ви дам от моите запаси” – военният ни подаде от колата две прекрасни тухлички. И макар те двамата да мърмореха, това нямаше
никакво значение. Бог изпраща помощ чрез различни хора, които съвсем не са
ангели и нямат блестящи ореоли. Това отдавна вече ми е известно.
„Как успяхте?!” – учудваха се съседите. Ние също разделихме хляба и дадохме
половинки на семействата с деца в нашата кооперация. Помня как ме гледаше
предишния ден малкият ми син и ме молеше: „Мамо, дай ми хляб”. Молбите му
бяха неотстъпчиви като изтъркана грамофонна плоча; и като се вземе предвид възрастта му, беше много трудно да му обясним, че ние не можем отникъде да намерим хляб. Градът е без електричество, без брашно и транспорт...
Блокадният хляб се оказа особен на вкус – той беше смесица от ръжено брашно, семки и още нещо. Ние петимата от моето семейство в онзи ден изядохме
по едно парченце от него. После го пазехме и аз си спомнях блокадния Ленинград и прабаба си, която беше преживяла обсадата и до края на дните си сушеше парченца хляб.
На жителите на Мариупол раздаваха риба при Драматичния театър. Онзи
същият, върху който хвърлиха 500-килограмова бомба въпреки огромните
надписи Деца на асфалта. Там загинаха стотици бежанци от покрайнините
на Мариупол. Мъжът ми просто се приближил и взел една каса, в този момент
рибата фактически вече била раздадена.
Помня колко много се учудих, когато видях мъжа си в убежището: „Какво е
това?” – „Каса с риба. Оставям я тук.” Ние взехме от нея осем големи риби.
Едно денонощие ги размразявахме, почерпихме роднините, осолихме част,
сварихме си рибена чорба.
„Парите сега са хартийки. Ако продават някакви зърнени храни, вземи. Ще
сваря каша с рибката.” „Да, утре ще я изчистя и ще я нарежа...” – така си говореха хората от съседната кооперация. Те бяха в шок от появата на касата
с риба. Готвеха си заедно храната и всяка вечер в убежището обсъждаха менюто.
Ние не ядохме от осолената риба, просто не успяхме, защото следващата
нощ беше много страшна. С настъпването на деня цялото мазе и сградата
се тресяха от въздушните удари. Те бяха навсякъде. Молехме се къщата ни да
не рухне върху нас. Дори съседите, които имаха кучета, не ги изведоха на сутрешна разходка и между взривовете в мазето се чуваше скимтене и драскане
по вратите.
„Това е последната ни нощ в Мариупол”, помислих аз. Така и стана. В този ден
самолетите летяха над нас едва ли не на всеки 20 минути. Съседът се шегуваше, че се е споразумял с пилотите, че тук са „свои”, и продължаваше спокойно
да поддържа огъня за мангала за чайника и тенджерите. Едни се смееха; други
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смятаха, че са откачени тези негови шегички... Така готвехме закуската – на
прибежки до входа, като чуем самолет.

***
„… ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища.”3 През последните дни осъзнах, че Бог наистина ни пази. И даже не просто ни пази, а бди над нас! Всяка минута и всяка секунда. От самото начало на
войната при всяко наше преместване из Мариупол ние след определено време
разбирахме, че само на милиметри сме се спасили от стрелбата, като се започне от квартала, в който беше родният ми дом.
Градът живее без връзка със света, без каквато и да е възможност за безопасно придвижване, в студени апартаменти при настъпилите студове. Хората
си разтапят сняг, за да имат вода, нощуват в мазетата, облечени с палта и
завити с одеяла. „Кога ще свърши всичко това? Може ли да повървя заедно с
вас? За да не е толкова страшно” – ни каза непозната жена. Тя беше потисната и самотна.
След 20 дни само по Божията милост успяхме да заминем от Мариупол. В онзи
ден, когато търсихме транспорт, с който да напуснем града, аз пак видях
тази жена и се поуспокоих, че е жива. Тогава, на 15 март, пак виках молитвите
си наум. „Ужасно си бледа. Всички ни е страх” – говореше съседката. Но тези
думи не могат да намалят болката и ужаса.
След 20 дни разбрах, че моя приятелка е пуснала съобщение за мен и семейството ми в социалните мрежи – дали някой знае нещо за нас, защото сме изчезнали. Разбрах колко много хора са се молели за нас, колко много хора са склонни
да дадат подслон и храна просто така, колко много хора са безкрайно добри!
... Разстрелът на моя град продължава до ден днешен. Мариупол, градът на
Дева Мария, заедно с неговите храмове и светини, бива заличаван от земното лице от танкове, артилерия и военни кораби. Днес той вече официално е
град герой и град призрак. Но Бог е всемилостив. В това не може да се съмняваме: „Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби”4.
Превод от руски: Евгения Николчева

3
4

Пс. 50:11.
Пс. 50:15.

14

2022 / брой 4 (171)

Уил Коен е американски православен християнин и богослов –
специалист в областта на систематическото богословие; възпитаник на Университета „Браун” и на Семинарията „Св. Владимир”, доктор на Католическия университет на Америка;
преподавател в Университета на гр. Скрантън, Пенсилвания,
САЩ; понастоящем е президент на Православното богословско общество в Америка и иподякон в Православната църква
в Америка (OCA). Преводът е направен по: Cohen, W. The end of
„Conservative Ecumenism” – Public Orthodoxy: https://publicorthodoxy.
org/2022/03/28/the-end-of-conservative-ecumenism/

Уил Коен

КРАЯТ НА „КОНСЕРВАТИВНИЯ
ИКУМЕНИЗЪМ”
Не всички критици на секуларния либерализъм през последните петдесет
години са се замесвали във флиртове с фашизма, но в апокалипсиса (буквално – демаскирането1), който войната на Путин срещу Украйна представлява,
можем да видим повече от всякога ужасяващите последствия от неясното
разграничаване на двете.
През януари 1975 г. о. Александър Шмеман, по онова време декан на Семинарията „Св. Владимир”, подписва „Хартфордския призив”2, иницииран от бъдещия
основател и редактор на First Things Ричард Джон Нюхаус3. Декларацията назовава тринадесет на брой „широко разпространени, неверни и отслабващи”
тенденции, които подписалите я разглеждат като характерни за епохата,
сред които е идеята, че „съвременната мисъл е превъзхождаща” и е „нормативна за християнската вяра и живот” в сравнение с „всички минали форми на
разбиране на реалността”. „Хартфордският призив” е ранен пример за това,
1

Гръцката дума ἀποκάλυψις – „откриване”, „смъкване на завеса”, обичайно се предава в западните езици
с Revelation (откриване на Бога и Неговата воля пред човеците); в случая обаче употребената от автора в
скобите дума, като пояснение към „апокалипсис”, е unveiling – „сваляне на було”, „откриване на нечие лице”,
в преносен смисъл „разкриване на истинския образ”. Б.пр.
2
Известният като Hartford Appeal или „Призив за богословско утвърждаване” (An Appeal for Theological
Affirmation, в оригинал – тук: https://carnegiecouncil-media.storage.googleapis.com/files/v18_i004_a010.pdf) е документ, съставен през м. януари 1975 г. в гр. Хартфорд, щата Кънектикът, САЩ, от група от двадесет и
петима богослови и религиозни мислители в отговор на редица неверни схващания, които към това време
са констатирани като намерили широко разпространение в съвременната християнска мисъл, водейки до
намаляването на силата и посланието на християнското богословие. Б.пр.
3
Richard John Neuhaus (1936–2009) – лутерански пастор (1980 г.), преминал към римокатолицизма (1991 г.),
бележит християнски писател и неофициален съветник на президента Джордж Уокър Буш (2001–2009) по
въпросите на биоетиката; основаното от него през март 1990 г. консервативно религиозно списание First
Things днес продължава да излиза в интернет: https://www.firstthings.com/ Б.пр.
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което Андрей Шишков нарече „консервативен икуменизъм”4. Той е едно съвместно изявление на римокатолици, православни християни и протестанти,
които са критично настроени към либералните, секуларизиращи тенденции
в обществото и в религията.
През 1975 г. „Моралното мнозинство” на Джери Фолуел5 все още не е формирано. Сред двадесет и петимата религиозни лидери, подписали този призив,
са Питър Бъргър и Стенли Хауървас – хора, които слабо, ако въобще, биват
свързвани днес с християнския консерватизъм. Забележителна – в светлината на преобладаващите в последните години сред християнските консерватори антидемократични тенденции – е признателността на Шмеман за
свободите, предоставяни от либералното демократично общество. В това
той се различава от Александър Солженицин, чийто светоглед описва в своите Дневници след тяхната първа среща през 1974 г. така: „[Солженицин] Абсолютно отрича демокрацията. Признава монархията”6.
Както е добре известно, беседите на о. Александър Шмеман, излъчвани
от руската редакция на Радио „Свобода” за Съветска Русия, са вълнували дълбоко Солженицин. За тях припомня с дълбоко чувство и един човек
от по-късното поколение, също израснал в условията на съветския гнет,
който от първите години на новото хилядолетие е острие на още по-провокативен и мускулест „консервативен икуменизъм”, свързвайки руското
православие с консервативните римокатолици и протестанти в Европа
и САЩ. Говорим за Волоколамския митрополит Иларион – председателя на
Отдела за външни връзки на Московската патриаршия. В новия каталог
на издателството на „Св. Владимир” за периода на Великия пост през настоящата година, който получих в средата на март, на първа страница е
изведена препоръка на митр. Иларион за новоотпечатания втори том от
A Voice for Our Time: Radio Liberty Talks7 – събраните обръщения на о. Шмеман
за СССР. Думи на митр. Иларион, прочитането на които е странно на фона
на неговото мълчание относно войната в Украйна още от самото нейно
начало:
За всички нас, които живеехме в страна, полагала всяко усилие за изтриване на Бога от паметта на хората, беседите на отец Александър
по Радио „Свобода” бяха глътка свеж въздух. Винаги ясен и силен, дълбок
и верен на истината на Евангелието, неговият глас пронизваше желязната завеса и променяше разбирането на хората за човешките и
божествените реалности.

4

Shishkov, A. „Discussing the Concept of Conservative Ecumenism” – In: State, Religion and Church, 6 (1), 2019 – онлайн, на адрес: http://srch.ranepa.ru/node/587.
5
Moral Majority е политическа организация, основана през 1979 г. от баптиста Джери Фолуел (1933–2007) с
цел активизиране на християните консерватори в САЩ като реална политическа сила. Б.пр.
6
Цит. по българското издание: Шмеман, А. Дневници (1973-1983), С.: Комунитас, 2011, с. 141. Б.пр.
7
Виж: „A Voice For Our Time: Radio Liberty Talks, Volume 2” – тук: https://svspress.com/a-voice-for-our-time-radioliberty-talks-volume-2/. Б.пр.
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Всеки ясен и силен глас, верен на истината за войната, който прояви дързостта да пожелае да бъде чут в днешна Русия – независимо дали ще става дума за
репортаж, за проповед или за протест – е глас, излагащ своя носител на сериозен риск. Нито дума на подкрепа или похвала за такива гласове не е дошла досега нито от митр. Иларион, нито от патр. Кирил, който позорно оправда войната като необходимост – да се противостои на западния упадък, въплъщаван
от гей парадите.8 Миналата година митр. Иларион се изказа пренебрежително за протестите срещу ареста на политическия опозиционен лидер Алексей
Навални9 и не каза нищо срещу закриването на „Мемориал”, правозащитната
организация, посветила се на съхраняването на паметта за сталинските зверства.10 Неговото публично мълчание за войната в Украйна остана непроменено
и в началото на март, когато той посети Сирия за среща с патр. Йоан X, който
също не излезе с никаква критика по отношение на руската инвазия.11
Православният автор и блогър Род Дреър неотдавна характеризира решението на Университета на Фрибург, Швейцария, да прекъсне отношения с
митр. Иларион заради неговото нежелание да осъди тази война като едно от
„безумията”, които хората вършат, като „лудост” и функция на „морална паника”.12 Можем само да се надяваме, че скоро и Семинарията „Св. Владимир” ще
успее да намери начин да „полудее” достатъчно, за да престане да се равнява
както по патриарх Кирил, на чието име тя неотдавна нарече дарение в подкрепа на библеистичните изследвания13, така и по митр. Иларион, чието име
и книги се появяват не веднъж, а според моите изчисления седем пъти в последния каталог на издателството ѝ (брой, надвишаван единствено от имената на о. Шмеман и на св. Софроний), и ще спре да се идентифицира толкова
тясно с тях. Вчерашното окуражаващо изявление от синода на Православната църква в Америка за Неделя кръстопоклонна14 дава подобна надежда. Към
момента обаче „Св. Владимир” остава дотолкова далеч от натискането на
моралния паник бутон, че не излезе с нито едно собствено изявление по повод
на войната, а просто препрати интересуващите се от нейната позиция към
изявлението на митр. Тихон от 24 февруари, правейки това едва на 11 март.15
На същия ден, 11 март, о. Чад Хатфийлд, декан на семинарията „Св. Владимир”,
публикува видео обръщение към възпитаниците на това училище, от което
8

„Мировая власть и гей-парады. Патриарх Кирилл назвал причину войны на Донбассе” – страница на Религиозно-информационната служба на Украйна, на адрес: https://risu.ua/ru/mirovaya-vlast-i-gej-parady-patriarhkirill-nazval-prichinu-vojny-na-donbasse_n126832.
9
Виж: Shishkov, A. „The Navalny Protests and Orthodoxy’s A-Political Theology” – Public Orthodoxy, на адрес:
https://publicorthodoxy.org/2021/02/09/the-navalny-protests-and-orthodoxys-a-political-theology/.
10
„The Moral Conservative Wayback Machine and the Deeper Sense of Memorial” – Public Orthodoxy, на адрес:
https://publicorthodoxy.org/2022/01/04/conservative-wayback-machine/.
11
Efthimiou, E. „Patriarchate of Antioch on the „same page” with Moscow Patriarchate” – Orthodox Times, на адрес:
https://orthodoxtimes.com/patriarchate-of-antioch-on-the-same-page-with-moscow-patriarchate/.
12
Dreher, R. „Ukraine: This Year’s BLM [съкращение от „Black Lives Matter”]” – In: The American Conservative, на
адрес: https://www.theamericanconservative.com/dreher/ukraine-this-years-blm/.
13
„SVOTS announces Patriarch Kirill Endowment for Biblical Studies” – https://www.svots.edu/headlines/svotsannounces-patriarch-kirill-endowment-biblical-studies.
14
OCA, „Statement on Ukraine” – на адрес: https://www.oca.org/holy-synod/statements/holy-synod/statement-onukraine.
15
„SVOTS Statement on War in Ukraine” – https://www.svots.edu/svots-statement-war-ukraine.
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отсъстваше каквото и да било споменаване на войната.16
През 2021 г. Дреър беше поканен в „Св. Владимир”, за да изнесе годишната лекция в памет на о. Александър Шмеман. Също така той беше избран да напише и предговора към първия том от беседите на Шмеман за Радио „Свобода”.
Така значителен сегмент от православното християнство беше насърчен –
от страна на най-прочутата православна образователна институция в
Северна Америка – да допусне съществуването на някакво сходство между
световъзприятието на Шмеман и това на Дреър. Всъщност манихейската
интерпретация на Дреър на християнското отношение към секуларния либерализъм е безкрайно далече от разбирането на о. Шмеман по същия въпрос.
За разлика от Дреър о. Шмеман е можел да критикува либералния Запад, правейки това разсъдливо, без ни най-малко да бъде привличан от автократични
алтернативи.
През тези дни, когато всички в САЩ – с изключение на политици като Медисън
Которн17 и Марджъри Тейлър Грийнс18 – застанаха на страната на украинската западно ориентирана демокрация и против руската автокрация, Дреър и
други упорити критици на западния либерализъм като Патрик Динийн промениха своите възгледи, без обаче да се отказват от своите безразсъдни
удари по продължаващите разрушителни въздействия на либерализма. Само
два дни след началото на войната Динийн, професор по политология в „Нотр
Дам”19 и консервативен римокатолик, публикува в Туитър взета от друго
място фотография с чисто обяснителния към нея текст „Украински мъже съпровождат своите жени и деца до Полша, преди да се завърнат на изток, на
фронта”20, но не се въздържа да добави собствения си коментар (да не би въпросите на културната война около джендър теорията да бъдат изпуснати
от внимание дори само за миг): „Местоименията са луксозна стока”. Дреър,
от своя страна, по-миналата седмица написа стеснително: „Никога не съм
бил за Путин, в смисъла да виждам в него и неговото управление какъвто и
да било образец за американците, макар че, когато той кажеше нещо, което
одобрявам, аз го възхвалявах”.
За да илюстрираме високата оценка, давана съответно от Дреър и от Динийн в подкрепа на одобряващите Путин руски интелектуалци и религиозни лидери отпреди разгарянето на настоящия ад, е достатъчен по един
кратък цитат от всеки от двамата. В свой текст от август 2019 г., посветен на московската схизма с Константинопол вследствие предоставянето
16

Chad Hatfield, Dean of Saint Vladimir’s Orthodox Seminary – „Where are you? (Lenten Meditation)”, на адрес:
https://www.youtube.com/watch?v=O3LJG8VgqJE&ab_channel=StVladimir%27sOrthodoxTheologicalSeminary.
17
Felicia Sonmez & Mariana Alfaro, „Rep. Madison Cawthorn calls Zelensky a ‘thug,’ says Ukrainian government is
‘incredibly evil’” – https://www.washingtonpost.com/politics/2022/03/10/cawthorn-zelensky-thug/.
18
Lisa Mascaro, „GOP torn as Greene speaks to far right amid ‘Putin!’ chants” – https://apnews.com/article/russiaukraine-marjorie-taylor-greene-race-and-ethnicity-europe-mitch-mcconnell-6dd6985db085537fcb103c0d022ac775.
Медисън Которн (р. 1995) и Марджъри Тейлър Грийнс (р. 1974) са американски политици от Републиканската
партия. Б.р.
19
Става дума за известния елитен римокатолически University of Notre Dame в САЩ, щат Индиана. Б.пр.
20
Виж: https://twitter.com/PatrickDeneen/status/1497573104067002368.
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на автокефалия на Православната църква на Украйна, Дреър21 се оправдава
с незнанието си, описвайки детайлите, довели до тази схизма, като „толкова византийски, че честно казано, изобщо не знам какво да мисля”, след
като междувременно е отбелязал, че „… като общо правило съм склонен да
симпатизирам на Руската църква по вътрешноправославни проблеми и съм
особено признателен на водачите на Руската църква, задето говорят ясно
по такива морални въпроси, за които водачите на Западната църква, както
изглежда, нямат какво да кажат”. А личността на Вселенския патриарх Вартоломей вътре в православието Дреър описва като една „либерализираща,
озападняваща сила”, на която „сегашният Московски патриарх Кирил се противопостави”.
Патрик Динийн, от своя страна, в интервю, дадено през 2020 г., заявява: „Допускам, че Русия ще остане „плашило” и за администрацията на Байдън, удобен враг, който да бъде представян пред американците”. Попитан дали диалогът между руските и американски консерватори би бил плодотворен, той
отбелязва, че Русия „… след като е изпробвала … западния либерализъм … и
е познала неговите капани … сега работи върху това как той да бъде придвижен към посткомунистически, нелиберален политически и социален ред. За
онези от нас на Запад, които също работим върху това как да се мине към
постлиберален политически ред, съществуват плодотворни теми за обсъждане”22.
Сохраб Амари изразява недоволство, че от избухването на войната „либералният истаблишмънт вижда удобна възможност да се възползва от нещастието с цел печелене на точки срещу домашните си политически опоненти”23.
В християнски контекст – нима милосърдието не изисква, щото на нашите
многобройни братя и сестри – православни, римокатолици и протестанти,
които дълго време са били увлечени от Путин и днешната Московска патриаршия (МП) – да се позволи да признаят грешката си и да продължат н
 апред –
една благосклонност, която всички ние се надяваме да бъде оказана по въпроси, които не сме били достатъчно съобразителни, за да забележим? Да, в
случай че те наистина признават грешката, и то чрез нещо повече от едно
„съжалявам”, изречено набързо, докато поведението им остава същото. Наистина, Дреър сега казва, че „… цялата риторика на Путин през годините
относно величието на руската християнска цивилизация … е била една измислена история за прикриване на груба сила”24. Сега той с голямо закъснение
пита „как е възможно [патр. Кирил] да мълчи?” и отбелязва: „Освен ако, разбира се, цялата негова християнска проповед и поучение не са били просто прикритие на готовността за защита на грубата сила?”. Това, което той не прави, е да каже, че значение има и собственият му продължителен във времето
21

„Putin and the Patriarchs” – https://www.theamericanconservative.com/dreher/putin-patriarchs-orthodoxy/.
„Post-Liberalism as Working Class Conservatism: A Conversation with Patrick Deneen” – Simone Weil Center, на
адрес: https://simoneweilcenter.org/publications/2020/11/2/post-liberalism-as-working-class-conservatism-aconversation-between-patrick-deneen-and-boris-mezhuev-ykj6k.
23
„Who’s Against The West?” – https://www.theamericanconservative.com/articles/whos-against-the-west/.
24
Виж: https://www.theamericanconservative.com/dreher/putin-islamic-mercenaries/.
22
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провал да види всичко това. Всъщност той продължава гордо да се позовава
на своята книга от 2020 г.25 – сякаш че тя е пророческа – в която, макар цялата тази книга да е посветена на героичната християнска съпротива спрямо тоталитарните лъжи в Източна Европа, той нито веднъж не посочва по
име Путин, нито критикува Кирил или Иларион, а това представлява един
немислим пропуск, освен в случай че той не разглежда споменатите като защитници на християнството, а западния либерализъм – като най-страховитата глобална заплаха за самото християнство.
Църквата следва да бъде такова пространство, в което реалните въпроси могат да се решават в условията на истинска свобода. За да се случи пък
това, следва да има строги критики на онези форми на секуларен либерализъм, които биха направили невъзможни добросъвестните несъгласия и биха
наложили идеологически конформизъм. В момента обаче, когато свободата
на Евангелието – без съмнение включваща в себе си и елементи, които невинаги звучат като блага вест в нашия секуларен свят днес – бъде представена като нещо, което може да бъде утвърждавано или налагано с принудителни средства, тя вече се е самоунищожила отвътре. Както атаката срещу
Украйна потвърждава и както сам Дреър признава, това довежда единствено до „самоубийството на [нечия] репутация като защитник на християнството”.
Архим. Кирил (Говорун) вече се изказа за необходимостта от „депутинизация” на православното християнство.26 Очевидно такава „депутинизация”
ще предполага още и „декириловизация” и „деиларионовизация”. Естествено
това говори за съществуването на проблем и необходимост, простиращи се
далеч отвъд православието, както ни показа траекторията на предвождания от Московската патриаршия през последните петнадесет години „консервативен икуменизъм”. Следователно колкото е възможно по-скорошното
ангажиране на Семинарията „Св. Владимир” с този процес на преоценка и на
преориентиране придобива още по-голяма важност. Колкото по-скоро тя
стори това, толкова по-бързо ще бъде в състояние да помогне и за възстановяване на пространството за такива критики на секуларния либерализъм, на
чиято свобода от всякакъв фашизъм ще може да се вярва и които ще бъдат
вкоренени в една автентична християнска визия – достоен наследник на духа
на Александър Шмеман.
Превод от английски: Борис Маринов

25

Виж: https://publicorthodoxy.org/2021/01/15/whose-lies-which-subjugation/.
В онлайн дискусия с Брандън Галахър, Шон Кейси, Аристотелис Папаниколау и Реджина Елснър – виж:
https://www.youtube.com/watch?v=neM0L1NFShU&ab_channel=TheOrthodoxChristianStudiesCenterofFordhamUni
versity.
26
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в национални и международни проекти в областта на религиозните изследвания. Автор е на публикации на български и
английски, сред които са монографиите Българската православна църква и държавата, 1944–1953 (Албатрос, 1997) и The
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[Религията в Централна и Източна Европа: Регионален фокус], (De Gruyter, 2016), pp.
111-128; ‘Monasticism in Bulgaria’ [Монашеството в България] in: Monasticism in Eastern
Europe and the Former Soviet Republics [Монашеството в Източна Европа и бившите
съветски републики], (Routledge, 2016), pp. 19-41; ‘Orthodoxy and Nationalism in Russian
Orthodoxy’ [Православие и национализъм в „руското православие”], Saint Vladimir’s
Theological Quarterly, (2013), 57 (3-4), pp. 281-304; ‘А Comparative Analysis on Church-State
Relations in Eastern Orthodoxy: Concepts, Models and Principles’ [Сравнителен анализ на
църковно-държавните отношения в Източното православие: концепции, модели и
принципи], Journal of Church and State, (2011) 53 (4), pp. 587-614.

Даниела Калканджиева

УКРАЙНА И УКРАИНСКИТЕ
АВТОКЕФАЛИИ (1917–1937)
Руската империя встъпва в ХХ век със самочувствието на велика сила, но изпада в дълбока икономическа, социална и политическа криза след фиаското
във войната с Япония (1904–1905 г.). За да я преодолее, държавното управление прави опит за модернизиране на автократичната руска монархия, но без
особен успех. Междувременно Първата световна война изправя империята
пред нови изпитания и засилва броженията в обществото. На 8 март (27 февруари ст.ст.) 1917 г. в Санкт Петербург избухват бунтове и демонстрации,
известни като Февруарска революция. Неспособен да се справи със ситуацията, император Николай II абдикира от свое име и от името на малолетния
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престолонаследник. Братът на императора също отказва да поеме престола и монархията в Русия престава да съществува. В страната се установява
републиканско управление.
Политическата промяна погребва и „съюза на трона и олтара”, който векове
наред е позволявал на Руската православна църква да налага своята юрисдикция над народи и територии, оказали се под властта на руските царе. През
1811 г. един от тези актове лишава древната Грузинска православна църква
от нейната автокефалия и патриаршеско достойнство и я подчинява на Руския синод. През 1838 и 1875 г. католиците от гръцки обряд (т.нар. униати) в
Западна Украйна са „обединени” с Руската православна църква. На практика
църквата се превръща в основен проводник на политиката за русифициране
на разноплеменните народи в империята. Затова и центробежните процеси,
които обземат Русия след падането на монархията, не подминават Руската православна църква. Грузинците я напускат първи, като възстановяват
своята автокефална патриаршия веднага след абдикацията на руския император. Подобно на българите, те прегръщат църковната независимост,
преди да имат собствена държава, а след това десетилетия наред се борят
за каноническото ѝ признание.1
Украинците, финландците, поляците, естонците и латвийците също се
стремят към църковна еманципация, но дават предимство на политическото си освобождение. Тази статия обаче се спира само на украинския случай. Тя
проследява развитието на автокефалисткото движение в Украйна след падането на руската монархия, както и болшевишката политика на използване
на автокефалията като средство за борба срещу религията през 20-те години на ХХ век. Освен това тя обръща специално внимание на връзката между
религия и политика. В това отношение следва да се отбележи, че след края на
монархическото управление в Русия на територията на съвременна Украйна
възникват няколко държавни формирования. Статията дискутира само три
от тях, тъй като те имат пряко отношение към разглеждания въпрос. Първото е Украинската народна република, второто – Съветска Украйна, а третото – Украинската съветска социалистическа република, която е съставна
част от Съюза на съветските социалистически републики. Властите в тези
политически формирования имат различни виждания за религията и подхождат различно към въпроса за украинската автокефалия.

От суверенна украинска държава към съветска
федеративна република
Борбата на украинците за създаване на национална държава минава през няколко етапа. След абдикацията на Николай II те се обявяват за политическа и културна автономия в рамките на новата Руска федерална република.
За целта е създадена Украинска централна рада, която влиза в преговори с
1

Werth, P. „Georgian Autocephaly and the Ethnic Fragmentation of Orthodoxy”, Acta Slavica Japonica, 23, 2006, pp.
74-100.
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правителството на Александър Керенски. Преди да се договорят новите отношения между Киев и Петроград обаче, избухва болшевишката революция.
В отговор на новата политическа обстановка на 20 ноември 1917 г. Радата
издава прокламация, с която обявява създаването на Украинска народна република (УНР). Два месеца по-късно излиза и втора прокламация, която изрично определя УНР като независима и суверенна държава на украинския народ.
В края на годината Киевското правителство изпраща своя делегация да преговаря с Централните сили в Брест-Литовск и на 9 февруари 1918 г. сключва
самостоятелен договор с тях.2 Това е и първото международно признание на
младата украинска държава. Като страна по този договор, България установява дипломатически отношения с Украйна, а Иван Шишманов е назначен за
посланик в тази страна. Междувременно оглавяваното от Ленин съветско
правителство обвинява Украинската рада в измяна на революцията и в сътрудничество с враговете на съветската власт.3 Комисарите започват война срещу независима Украйна. През февруари болшевиките превземат Киев и
безчинстват няколко седмици. Сред жертвите им е и Киевският митрополит Владимир (Богоявленский).
В началото на март Централната рада си връща Киев, но през април 1918 г. с
помощта на германците е извършен преврат. Установено е монархическо управление начело с хетман Павло Скоропадски, който се ангажира да снабдява с
хранителни провизии немската армия. След като Германия излиза от войната,
през ноември той се опитва да укрепи властта си с помощта на Съглашението. Хетманът даже декларира готовност след изгонването на болшевиките
да подкрепи влизането на Украйна в една бъдеща руска федерация.4 Новината провокира протести и през декември 1918 г. републиканското управление
е възстановено. Властта е поета от т.нар. Директория, начело с Володимир
Виниченко и Симон Петлюра. Както и преди, основен враг на УНР са болшевиките, които успяват да завземат Киев за втори път през февруари 1920 г. Този
път те остават в града до август и прокламират създаването на Украинска
съветска социалистическа република. Начело на това политическо формирование застава Кръстю Раковски, който съвместява функциите на председател
на местния Съвет на народните комисари и комисар по външна политика. Междувременно УНР оцелява и през август с помощта на Полша успява да изгони
болшевиките от Киев. В крайна сметка обаче това сътрудничество облагодетелства само полската страна. Причината е в страха на западните политици от Съветска Русия. Те възприемат възгледа, че ако създадат голяма и силна
Полша, тя ще възпира Съветска Русия. През октомври 1920 г. Варшава и Москва
сключват примирие, което на практика слага край на съществуването на УНР.
Рижкият мирен договор от март 1921 г. само затвърждава новото положение. Полша получава западните провинции на Украйна и Беларус, където живее
2

Hrushevsky, M. A History of Ukraine, (ed. by O. J. Frederiksen and with a preface by George Vernadsky). Ukrainian
National Association, Archon Books, 1970, pp. 538-540.
3
„Манифест к украинскому народу с ультимативными требования к Украинской раде, 3 (16) Декември
1917 г.” – В: В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 35 (октомври 1917 г. – март 1918 г.), Москва: Издательство Политической Литературы, 1974, с. 143-145.
4
Magocsi, P. A History of Ukraine: The Land and Its People. Toronto: University of Toronto Press, 2010, р. 522.
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 ногобройно православно население. След като болшевиките хвърлят патрим
арх Тихон в затвора (май 1922 г. – юни 1923 г.), правителството във Варшава
се обръща към Вселенската патриаршия в Истанбул с молба за помощ и през
1924 г. е издаден томос за автокефалията на Православната църква в Полша.
Съдбата на Киевската съветска република е различна. В края на 1919 г. нейното политическо ръководство се установява в Харков, който служи като
столица на Съветска Украйна до 1934 г.5 На 28 декември 1920 г. Кръстю Раковски, като председател на Съвета на народните комисари на Съветска Украйна и неин външен министър, сключва договор за военен и икономически съюз
със Съветска Русия. Този акт разпорежда създаването на обединени комисариати в областта на отбраната, националното стопанство, външната
търговия, финансите, труда, транспорта и комуникациите.6 Нещо повече,
тези руско-украински органи на управление са включени в състава на Съвета
на народните комисари на Руската съветска федеративна социалистическа
република. На практика този договор ограничава суверенитета на Съветска
Украйна. След сключването на Рижкия мирен договор през 1921 г. Харков получава контрол върху всички източни украински територии, включително и
град Киев. Следващата крачка е присъединяването на Съветска Украйна към
Съюза на съветските социалистически републики, което е оформено с договор от 30 декември 1922 г.
Автокефалията в Украинската народна република
Създадена след падането на руската монархия, Централната рада отдава
първостепенно значение на политическото устройство на постимперска
Украйна. Убийството на митрополит Владимир обаче повдига въпроса за
избор на негов наследник, а с това започват и дебати за каноническото положение на Украинската православна църква. Очертават се два пътя – на
църковната автономия и на автокефалията. Първата се подкрепя от местния епископат, който се състои изключително от великоруски духовници.
Идеята за църковна автономия е в синхрон и с първоначалните плановете
на Радата за политическа автономия на Украйна в рамките на обща федеративна държава с Русия. От друга страна, идеята за автокефалия намира
широка поддръжка сред православните украинци, представляващи около 80%
от местното население.7 През май 1918 г. за Киевски митрополит е избран
Антоний (Храповитский), който отхвърля всякаква мисъл за украинска ав5

Официалното название на Съветска Украйна е Украинска съветска социалистическа република. За да се
избегне объркване между това политическо формирование и Украинската съветска социалистическа република, която е част от СССР, в статията се използва названието „Съветска Украйна” за формално независимата УССР (1919–1922 г.). По аналогичен начин „Съветска Русия” се използва по отношение на Руската
съветска федеративна социалистическа република от същия период, т.е. преди създаването на СССР.
6
Mogocsi, рр. 563-564.
7
Magocsi, p. 611. Според цитираните от автора данни през 1926 г. украинците представляват 80% от
населението на УССР. Към онзи момент тази съветска република не включва Кримския полуостров, както
и исторически украински земи, които са влезли в състава на други държави, а именно Източна Галиция,
Южно Подляшие, западните части на Волин и Полесие, Закарпатието, и северните части на Буковина и
Бесарабия. Същевременно УССР включва т.нар. Автономна Молдовска съветска социалистическа република, състояща се от част от Приднестровието и северозападните райони на днешна Молдова.
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токефалия и налага своето виждане за автономия на Православната църква
в Украйна. В това отношение той намира подкрепа не само от Московската
патриаршия, но и от хетман Скоропадски.8
След възстановяване на републиканското управление в края на 1918 г. обаче
привържениците на автокефалията намират нов съюзник в лицето на Директорията. За разлика от грузинците украинците нямат древна автокефалия,
която да възобновят, но пък пазят спомена за независимостта на Киевския
митрополитски престол от Московската патриаршия и за неправомерното
му подчиняване от същата след 1686 г.9 Не по-маловажен стимул за украинското автокефалистко движение са започналите репресии на болшевишкия
режим срещу Руската православна църква. Гарантирането на църковната
независимост на Украйна от Съветска Русия се превръща в приоритет за Директорията и тя черпи от опита на гръцкото кралство, което предотвратява възможностите на Османската империя за намеса във вътрешните му
дела посредством Константинополската патриаршия, като провъзгласява
местната Православна църква за автокефална. Накратко само автокефален
статут на Украинската църква може да гарантира нормалните отношения между Църква и държава вътре в страната. Затова Директорията възприема принципа: независима Църква в независима държава.10
Съседството на болшевишка Русия превръща автокефалията не само в църковна необходимост, но и във въпрос на национална и държавна сигурност.
Затова през януари 1919 г. е приет закон за създаване на автокефална украинска църква, а правителството предприема стъпки за каноничното ѝ признаване.11 Между юли 1919 г. и март 1920 г. украинският посланик в Истанбул
Александър Лотоцки провежда поредица от разговори с местоблюстителя
на патриаршеския престол митрополит Доротей (Мамелис). Двете страни
се съгласяват, че въпросът за украинската автокефалия е от изключителната компетенция на Вселенския патриарх.12 Поради сложната политическа
ситуация в Турция, Украйна и Русия патриаршеската администрация се въздържа от конкретно решение. Междувременно УНР престава да съществува
и преговорите за автокефалия са преустановени.

Автокефалията в Съветска Украйна (1919–1922)
В края на 1918 г. болшевиките успяват да укрепят властта си в Източна
Украйна. Харковските комисари започват да копират политиката на москов8

Magocsi, р. 519.
Vetochnikov, К. „La ‘concession’ de la métropole de Kiev au patriarche de Moscou en 1686 : Analyse canonique”
in: Bojana Krsmanović, Ljubomir Milanović (eds.), Proceeding of the 23rd International Congress of Byzantine Studies,
(Belgrade, 22 – 27 August 2016). Belgrade, 2016, рр. 708-784.
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Zakharchenko, P. and I. Matseliukh, „Oleksander Lototskyi and Ukrainian Autocephaly,” Kyiv-Mohyla Humanities
Journal, 6, 2019, p. 156.
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Bociurkiw, B. „The Rise of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, 1919-1922” in: Geoffrey A. Hosking (ed.),
Church, Nation and State in Russia and Ukraine. New York: Palgrave Macmillan, 1990, p. 230.
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ските си другари. На 22 януари 1919 г. съветското украинско правителство
постановява отделянето на Църквата от държавата. Този акт позволява
на групи от миряни да регистрират своите енории като юридически лица,
докато централните религиозни власти са лишени от това право.13 Нововъведението променя баланса на силите в местната православна общност
и автокефалистите взимат връх над привържениците на Московската
патриаршия. За кратко време автокефалната Украинска църква увеличава
енориите си за сметка на местното автономно поделение на Московската
патриаршия. Комисарите в Съветска Украйна не се намесват, защото съперничеството между двете групи подкопава авторитета на Руската православна църква – главен враг на болшевиките на религиозния фронт.
След края на Полско-съветската война харковското правителство установява пълен контрол върху Източна Украйна. Междувременно автокефалисткото движение в тези територии успява да привлече и двама православни
епископи. През май 1921 г. е свикан църковен събор, който да обяви създаването на Украинската автокефална православна църква. В последния момент
обаче двамата владици оттеглят подкрепата си за автокефалистите, а
патриарх Тихон засилва позициите си в региона, като изпраща митрополит
Михаил (Ермаков) за свой екзарх и временен администратор на Киевската
митрополия.14
След като планът за автокефалия е провален от липсата на епископат, нейните поддръжници търсят алтернативно решение в апостолските времена, когато епископите са били ръкополагани от презвитери. Според тях,
„тъй като Светият Дух пребивава в цялата Църква, тя трябва да има правото да ръкополага епископството си чрез своите представители на Събора въпреки факта, че никой от тях не е бил епископ”.15 През октомври 1921 г.
автокефалистите свикват първия Всеукраински църковен събор в катедралата „Св. София” в Киев. Съборът осъжда като антиканонично анексирането на Киевската митрополия от Московската патриаршия през 1686 г. и
избира протойерей Васил Липкивски за митрополит на Киев и цяла Украйна.
За целта се прилага и специална процедура – новоизбраният църковен предстоятел е заобиколен от свещеници, които полагат ръце на главата му, а богомолците поставят своите върху раменете на освещаващите свещеници.
По тази причина критиците на църквата на Липкивски наричатчленовете ѝ
„самосвяти”, т.е. самопосветили се.
В началото болшевишкото правителство в Харков проявява известен толеранс към новата автокефалия. Причината се крие в приоритетите на властта. През 1922 г. усилията на съветските ръководители са концентрирани
върху смазването на Руската православна църква както в Съветска Русия,
така и в Съветска Украйна. През май 1922 г. патриарх Тихон е арестуван, а
13
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чекистите създават разкол в църквата му, като съдействат на обновленците да създадат т.нар. Жива църква.16 Тези събития разклащат и позициите на автономната Православна църква в Украйна и тя влиза в преговори
с автокефалистите на Липкивски.17 Чекистите от Москва и Харков обаче
блокират усилията за помирение на двете православни украински общности.
Според московската Антирелигиозна комисия на ЦК на ВКП(б) подобно църковно обединение не трябва да се допуска.18 То би консолидирало значителен
брой православни вярващи и няма да позволи ефективното популяризиране
на съветската антирелигиозна политика в Украйна. Освен това самата идея
за украинска автокефалия е определена като вредна за пролетарския интернационализъм, понеже укрепва украинската национална идентичност.

Автокефалията в УССР (1922–1939)
След създаването на СССР чекистите от отделните републики са обединени в обща структура, известна като Обединено държавно политическо управление при Съвета на народните комисари на СССР (ОГПУ – Объединённое
государственное политическое управление). То ръководи и координира борбата срещу религията в Съветския съюз, а харковското ГПУ отговаря за провеждането на антирелигиозната политика в Украйна. Негова първа жертва
става патриаршеският екзарх Михаил, който е пратен в заточение. Следващата задача на харковските чекисти е да смажат автокефалисткото движение като носител на идеята за украинска църковно-национална независимост. За целта ОГПУ разработва нова тактика, съчетаваща подбуждането
на разколи с конструирането на временни „автокефалии”. За разлика от Липкивската новите автокефалии са организирани отгоре и се осъществяват
посредством вътрешноцърковни разколи. За целта се привличат отделни
духовници, които са готови да служат на съветската власт било от страх,
било заради амбиция за издигане в църковната йерархия. По този начин след
1922 г. ОГПУ успява да създаде поредица от марионетни автокефалии в Украйна. Те пораждат вътрешноцърковни разделения и схизми, които според ОГПУ
ще отчуждят православните украинци от Църква и вяра и ще ги държат далеч от влиянието на местни и емигрантски националистически формации.
За създаването на първата марионетна украинска автокефалия чекистите
използват бивши членове на автокефалисткото движение, които не приемат самопосвещението на Липкивски. През февруари 1923 г. такива „отцепници” получават възможността да свикват Всеукраински обновителен кон16
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грес, който създава регионален клон на Живата църква под ръководството
на „Всеукраинската върховна църковна администрация”. За разлика от автономната екзархия на Московската патриаршия и църквата на Липкивски,
чиито централни църковни седалища са в Киев, украинските обновленци установяват своето в Харков.19 Според чекистите новата организация ще отслаби не само Киевската екзархия, но и автокефалистката църква. За тази
цел на Всеукраинския обновителен конгрес е издигнат лозунгът за автокефалия, който да всее смут сред привържениците на украинската автокефалия.20
Три месеца по-късно обаче решенията на Всеукраинския църковен конгрес са
отхвърлени от Втория всеруски обновителен събор на Живата църква в Москва. Така се провокира нов разкол в Украйна. През есента на 1923 г. Павло Похорилко напуска Върховното църковно управление в Харков и създава „Братски
енорийски съюз на Украинската автокефална православна църква”. С помощта на чекистите новата организация придобива влияние в райони, където
църквата на Липкивски има силна подкрепа от месното население.21 Успоредно с това, Харковското ГПУ подема репресии срещу автокефалистите. През
1924 г. Васил Липкивски е арестуван. Няколко години по-късно е заставен да
се откаже официално от позицията си на църковен ръководител, а по време
на Големия терор е убит. Подобна съдба имат и останалите епископи от неговата църква и през 30-те години на миналия век тя се оказва обезглавена.22
Въпреки всичко идеята за автокефалията остава популярна. Затова ОГПУ
продължава да произвежда схизми. Част от тях са насочени срещу автономната Украинска църква на Московската патриаршия. През февруари 1923 г.
след ареста на екзарх Михаил чекистите уреждат назначаването на Тихон
(Василевский) от украинската обновленска администрация за Киевски митрополит.23 Този акт отблъсква част от последователите на автономната църква. След като излиза от затвора през юли 1923 г., патриарх Тихон се
опитва да назначи каноничен епископ в Киев. През март 1924 г. болшевиките
му позволяват да изпрати архиепископ Йоаникий (Соколовский) за свой представител в Украйна, но със седалище в Харков.24 Това решение води до ново
объркване сред автономистите, които възприемат този акт като премахване на тяхната екзархия.
Играта с марионетните автокефалии не спира и след смъртта на патриарх
Тихон (7 април 1925 г.). Още в първите дни след овдовяването на Московската
19
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патриаршия харковските чекисти арестуват архиепископ Йоаникий (Соколовский). Той е задържан за кратко, а след като е освободен, започва да събира бивши привърженици на украинската автокефалия, които не са приели
самопосвещението на Липковски. На 4–5 юни в Лубни те основават „Събор на
епископите на цяла Украйна”. Новата Съборно-епископална църква, известна
и като Лубненски разкол, се оказва твърде неустойчива. Тя бързо е обзета от
вътрешни противоборства, породени от различията в епископското достойнство на нейните епископи. Част от тях са получили канонично ръкоположение от Московската патриаршия, а други – от Живата църква.25
Борбите в Съборно-епископалната църква са повлияни и от процеси, които протичат на територията на РСФСР. След смъртта на патриарх Тихон
чекистите арестуват неговите законни местоблюстители, избрани с одобрението на поместния църковен събор през 1918 г. Преди да бъде арестуван,
един от тях, митрополит Петър (Полянский), поверява управлението на
патриаршеската църква на митрополит Сергий (Страгородский). Част от
епископата обаче не намира това управление за законно, а ОГПУ се възползва от ситуацията. На противниците на Сергий е позволено да създадат алтернативно църковно управление под формата на Временен висш църковен
съвет под председателството на Екатеринбургския архиепископ Григорий
(Яцковский). Разцеплението в ръководството на патриаршеската църква не
е достатъчно за болшевиките. Те карат бившия екзарх на Украйна, митрополит Михаил (Ермаков), който е под арест, да оповести, че лишава от сан
инициаторите на Лубненския разкол и ги отлъчва от Църквата. През януари
1926 г. ОГПУ също така „съдейства” на заместник-местоблюстителя Сергий
да утвърди решението на митрополит Михаил. Скоро след това чекистите
вземат мерки да присъединят Съборно-епископската църква към разкола,
оглавен от архиепископ Григорий. И наистина през ноември 1927 г. Съборът
на епископите на цяла Украйна е преобразуван в републикански клон на базирания в Москва Временен висш църковен съвет.26 В крайна сметка шумно
провъзгласената автокефалия от Лубни е сведена до ограничена автономия
в рамките на Григорианския разкол. Самата Съборно-епископална църква спира да функционира по време на Големия терор. Единственият епископ, който
оцелява от нейното ръководство, е Теофил (Булдовски). Властите обаче му
забраняват да извършва каквато и да е религиозна дейност.
Друга марионетна автокефалия, създадена от ОГПУ след смъртта на Тихон,
е сформирана на базата на вече съществуващата Всеукраинска обновленска
църква. По време на втория ѝ събор в Харков (17–20 май 1925 г.) отново се разглежда въпросът за автокефалията, като се издига лозунгът за премахване
на подчинението на Киевската митрополия на Московската патриаршия от
ХVІІ век. Този път централното ръководство на Живата църква откликва на
украинската молба. През октомври Третият всеруски обновителен събор в
Москва присъжда автокефален статут на Украинската обновленска църк25
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ва.27 Тази обновленска автокефалия е насочена срещу трите основни православни църковни организации в Украйна. Тя унищожава и последните останки
от патриаршеската екзархия в Киев, дестабилизира още повече автокефалната църква на вече арестувания Липкивски и подкопава позициите на Съборно-епископската църква.
През лятото на 1927 г. религиозната ситуация в СССР се променя, след като
митрополит Сергий (Страгородкий) декларира официално своята лоялност
към съветската власт и изисква същото от всички членове на своята църква. Този компромис му позволява да стабилизира позициите на Московската патриаршия. До края на годината всички автокефални формирования в
Украйна престават да съществуват, а техните местни структури са превърнати в поделения на Московската патриаршия и Живата църква.

***
В края на 20-те години съветският режим насочва атаките си срещу селските църкви и техните свещеници, възприемани като основни врагове на
кампанията за колективизация. През 1933 г. Сталин стартира своя „атеистичен петгодишен план”. В резултат на прилагането му патриаршеската и
обновленската църкви са редуцирани до своите централни администрации.
На 20 декември 1934 г. Живата църква закрива своя клон в Украйна. През май
1935 г. базираният в Москва обновленски синод обявява саморазпускането си
и предава делата на Живата църква в ръцете на митрополит Виталий (Введенски) като „първойерарх на Московската и на всички православни църкви в
СССР”.28 През същия месец Синодът на патриаршеската църква е разпуснат,
а делата му са оставени на едноличното разпореждане на митрополит Сергий (Страгородский). По този начин в навечерието на Втората световна
война нито Обновленската, нито Сергианската църковна организация имат
действащи епископи в Украйна. Според някои изследователи между 1929 г и
1937 г. в УССР са арестувани и заточени 2-ма митрополити, 26 епископи и 1150
свещеници, като много от тях губят живота си в сибирските лагери.29 Създава се впечатлението, че православието в Украйна е изкоренено, а идеята за
автокефалията – напълно дискредитирана.

27

Bociurkiw, „The Russian Orthodox Church in Ukraine,” рр. 75-76.
Бараненко, В. „Ликвидация Беларусской обновленческой церкви,” Вестник ПСТГУ, II: История. История
Русской Православной Церкви, 76, 2017, с. 69-72.
29
Mogocsi, р. 602.
28
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Доц. д-р Ивайло Найденов (р. 1969 г.) е преподавател по старозаветна библеистика и библейски еврейски език. Член е
на Съюза на учените в България, на Обединението на библеистите „Библейски колегиум”, на Комисията за най-новия превод на Библията на български език и на Института
„Библия – култура – диалог”. Автор е на монографиите Библейският Йона от поредицата „Библейска библиотека” 3
(ББ 3) и Лозата и виното в Стария Завет (културно-историческо и екзегетическо изследване), съставител е на сборниците Библията и морето (ББ 5) и Из историята на старозаветния библейски канон (ББ 6). През лятото на 2019 г.
е избран за декан на Богословския факултет на СУ „Св.
Климент Охридски”, която длъжност заема до днес.

Ивайло Найденов

ВСЯКА ПРИЛИКА С
ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЛИЦА И
СЪБИТИЯ…
Не, не е случайна!
Събитията около построяването на Вавилонската кула са момент от общия исторически развой на човечеството и едно стъпало от социалнополитическото му израстване. Човекът започва своето икономство, всъщност
своята мисия да се грижи за земята (Бит. 2:15), като постепенно разширява
своето облагородяващо въздействие върху ред полезни растения – градинарство. Библейската праистория ни разкрива и друга страница от културния
напредък – строителството на градове, а във връзка с това и появата на
царства, герои и хора, стремящи се да придобият име и слава, т.е. да оставят следа сред човеците – такива са разказите за Нимрод и Асур, за Вавилон
и Ниневия.
Според Свещеното писание на Стария завет след потопа Ной почна да обработва земята и насади лозе; и пи вино, опи се, и лежеше гол в шатрата си. И Хам,
баща на Ханаана, видя голотата на баща си и излезе, та обади на двамата си
братя. А Сим и Иафет взеха дреха и, като я метнаха на рамената си, тръгнаха
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заднишком и покриха голотата на баща си; лицата им бяха обърнати назад, и
те не видяха голотата на баща си. Като отрезвя Ной от виното си и узна, що
бе сторил над него по-малкият му син, рече: проклет да е Ханаан; ще бъде роб на
робите у братята си (Бит. 9: 20-25).
Ной се опива, явно за него това е ново, непознато състояние, на което пръв
свидетел става синът Хам. Очевадна е разликата между Хамовата реакция и
тази на Сим и Иафет. Несъобразителността на Хам, вероятно и подигравателното му отношение, му коства проклятие, и то тежко, простиращо се
над потомците му, които трябва да бъдат роби на наследниците на Сим и
Яфет. Потомците на Хам не приемат тази Божествена отсъда, макар и авторитетно произнесена от баща им. Това води до организираното противопоставяне от хамитите срещу Ной и срещу Бога, което се разгръща при
следващите поколения и стига до бунт, поведен от Нимрод, за когото свидетелства т.нар. „генеалогическа таблица”: Хамови синове: Хуш, Мицраим,
Фут и Ханаан. Хушови синове: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Раамови
синове: Шева и Дедан. Хуш роди и Нимрода: той взе да става силен на земята;
той беше силен ловец пред Господа (Бога); затова се и казва: силен ловец като
Нимрода пред Господа (Бога). Изпървом царството му се състоеше от: Вавилон,
Ерех, Акад и Халне, в земята Сенаар (Бит. 10:6-10).
Амбициозният Нимрод търси власт, влияние и признание. Проклятието, дадено от Ной на праотеца му Хам, не му дава покой. Устремен като че ли да изпревари събитията, той се бори да завоюва повече и повече. Самото прозвище, което получава, свидетелства за това. Значението на думата, която се
използва като характеристика за него – gibor, носи многообразни значения –
от тиранин, както е в арабския език, до герой, юнак, водач. Нимрод не може
да бъде земеделец. Той е ловец, номад, бунтар по душа, лидер, търсещ място,
където да изгради своя империя. И го намира в Междуречието (Месопотамия),
в земята Сенаар. Списъкът на щумерските царе, една глинена таблица, намерена около 1800 г. пр.Хр., предлага поглед върху първата Нимродова династия,
като нарича Нимрод основател на Урук под името Енменкар, като наставката kar означава – ловец.
Без съмнение Нимрод е явление, водач с голямо влияние и смели планове, който иска да изгради една световна империя, за да предотврати разпръсването на народите. Но най-вече желанието му е да се противопостави на
Божия план и разпоредби, които касаят наследниците на Ной. С Вавилон
той поставя началото на една система анти-Бог, която ще продължи да
съществува и след него, та дори и до днес. Вождът на непослушните човеци
е движещата сила на протеста срещу Бога и Неговите решения. Заплануваната огромна кула в столицата на неговата империя трябва да бъде символ
на победата над предвиденото за него робство и символ на несбъднатите
Божии намерения към следпотопното човечество, с което предците ни са
искали: хайде да си съградим град и кула, висока до небето; и да си спечелим
име... (Бит. 11:4).
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Най-ранното свидетелство (от първия християнски век) за ролята и делата на Нимрод предлага Йосиф Флавий: Към това пренебрежение и подигравка
с Бога ги подбужда Нимрод, внук на Хам, син на Ной, който беше безразсъден и
много силен. Той ги убеждава в заблудата, че не от Бог идва тяхното щастие, а
собственото им трудолюбие е причината за това благополучие. И постепенно
той превърнал управлението си в тирания, защото, за да обърне човек от Бога,
е трябвало да го принуди да се довери на неговата власт. Нимрод твърдял, че
иска да си отмъсти на Бога, ако Той заплаши с нов потоп човечеството, и иска
да построи кула, толкова висока, че новият потоп да не може да я залее. Така
той ще отмъсти за смъртта на предците си. Тълпата се ангажирала единодушно с намеренията на Нимрод, защото счела за малодушие послушанието
пред Бога. Така се захванали с построяването на кулата, която при вършената с желание работа и многото работна ръка вървяла бързо. Но тъй като била
много широка, не изглеждала достатъчно висока. Строено било с тухли, лепени
с горещ асфалт, за защита срещу напиращата вода (Юдейски древности. кн.
1, гл. 4, с. 2 и 3).
Бог реагира мигновено на бунта на Нимрод и слезе да види града и кулата, що
градяха синовете човешки (Бит. 11:5). И тъй като народите се противят на
волята Му и не искат да се пръснат по земята, то Той ги принуждава, като
обърква езиците им. Така всеки народ, всяко племе заема своята територия,
където общува на своя език, а кулата е съборена. Юдейското предание, отразено в Книгата на юбилеите, продължава разказа: И Бог изпрати силен вятър
срещу кулата и я събори на земята. И ето, това беше между Асур и Вавилон в земята Сенаар. И я нарекоха (кулата) – развалини (Книга на юбилеите, гл. „Строежът на Вавилонската кула”, с. 26).
Дали човек в своето високомерие не си въобрази, че Бог е забравил случилото
се в Сенаарската долина, че е приел делото на Нимрод като победа на човека
над Бога и Неговия промислителен план за творението? През историята минаха като на парад много Нимродовци, които си бяха поставили за задача да
изградят една анти-Бог система, но не успяха. Могъщата кула във Вавилон,
символ на бунта срещу Бога, е разрушена, желанието на Нимрод да стане бог е
осуетено. Смесването на езиците е само началото на истинското объркване
и разместване на народите, някои от които и до днес нямат своя територия или свой език. Немалко изследователи изхождат от хипотезата, че Нимрод е искал кулата за храм (зикурат), по чиито тераси да призовава лъжливи
божества. Като техен висш свещеник, той би могъл да издава божествени
закони и така би имал власт дори над мисловния свят на своите поданици,
дори да се обожествява и да иска поклонение пред себе си. С това той поставя началото на онзи списък от царе и президенти, фараони и папи, управници
и политици, които в историческия процес и днес правят същото, забравили
края на библейския разказ за Вавилонската кула: И рече Господ: ето, един народ
са, и всички имат един език, а на, какво са почнали да правят; и няма да се откажат от онова, що са намислили да правят; нека слезем и смесим там езиците им
тъй, че един да не разбира езика на другиго. И пръсна ги Господ оттам по цялата
земя; и те спряха да зидат града и кулата (Бит. 11:6-8).
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И все пак, за да не се изкушим по човешки да открием в личността на Нимрод
велик хуманист, радетел за човешки свободи, харизматичен водач, а в начинанието – кулата, изява на свободния човешки дух и воля, противна на Божията, св. Йоан Богослов ни завещава един есхатологичен образ на вавилонската
блудница: и на челото ѝ бе написано името: тайна, Вавилон великий, майка на
блудниците и на земните гнусотии (Откр. 17:5).
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Филип Димитров е роден през 1955 г. Завършва право
в Софийския университет и до 1989 г. работи като адвокат. През 1990 г. е избран за председател на Координационния съвет на СДС, а в периода 1991–1992 г. ръководи първото некомунистическо правителство на
Република България. Народен представител в 36-ото,
37-ото и 40-ото народно събрание. Постоянен представител на България в ООН (1997–1998 г.) и посланик
в САЩ (1998–2001г.). От 2010 до 2014 г. е ръководител
на делегацията на Европейския съюз в Грузия, а от октомври 2015 г. е съдия в Конституционния съд на България. Преподавал е в български и американски университети. Автор е на няколко книги, включително
Светлина на човеци (Сиела, 2003), която е с християнска тематика.

Филип Димитров

ВОДИТЕЛИТЕ В БУРНИТЕ РАННИ
ДНИ НА ЦЪРКВАТА
Стълбовете на Ранната църква
Деяния на апостолите (втората книга на евангелиста Лука) може с основание
да се нарече Книга за водителството на Църквата. Това е история на човешките лутания на Христовите последователи и намирането на пътя въпреки
това. Тя предлага примери за това как решенията на тези водители, каквото и да са коствали на тях самите, в крайна сметка са успявали да изведат
общността от безизходица или да преодолеят съсипителна заплаха.
Не трябва да си представяме, че отношенията между тях са били безоблачни. Зад текста на св. Лука прозират спорове и съперничества, сблъсъци и изблици на буен нрав, както и сурови наказания. Иисус нямал намерение да променя човешката природа, затова и не променил природата на учениците Си.
Техните човешки несъвършенства често се споменават в Новия завет. Но
огромното достижение е, че въпреки тях те успели да съхранят и разпространят учението Му по света.
В Деяния на апостолите евангелист Лука, първият историк на Църквата,
отделя специално внимание на няколко от Христовите следовници: Петър
и Иоан, Стефан и Филип, Иаков брат Господен, Павел и Варнава. Останалите
или само се поменават, или дори не са споменати. Нямаме основание да оспор-
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ваме преценката му (направена от позицията на 60-те години на I век1), че
тъкмо тези хора най-силно са повлияли развитието на Ранната църква. Самият Павел използва фразата „стълбове на църквата”2 за Петър, Иаков и Иоан.
Можем лесно да отгатнем защо не споменава своя съмишленик Варнава; Стефан вече е умрял, а Филип (с когото той съжителства едва по-късно, когато
пребивава в Цезарея на път за Рим, т.е. след като вече е написал посланието
до галатяни), изглежда, е бил възприеман по доста полярен начин.

Справянето с противоречията
Първите напрежения в Църквата могат да се проследят в поведението на Иоан
и Петър. Огромната разлика между тези двама мъже добре илюстрира колко
трудна е била задачата да се изгради църковната общност. Може да се каже,
че това са двамата любимци на Иисус. Петър е простосърдечен, необразован,
страстен, бързорек и склонен към преувеличение. Неговото „никога” лесно се
превръща в „да и дори отгоре”3. Но той очевидно е искрен, схватлив и в същото време отстъпчив и готов на компромис. Иоан е по-млад, интелектуален,
настойчив, отдаден, държи на думата си, но е суров в оценката за недостатъците на другите и е някак дистанциран. Това, което другите усещат чрез
вярата си, той е способен да облече в думи; това, което другите предпочитат
да представят чрез притчи, той формулира без колебание в метафизични понятия. И все пак, макар Иоан да е „ученикът, когото Иисус обичаше”4 и комуто Той поверява грижата за майка Си5, Симон е този, когото Той нарича Кифа
(Петър) – скалата, върху която ще се съгради църквата Му. (Дори Иоан приема
това в последната, 21-ва глава на своето евангелие, която изглежда добавена
впоследствие, макар и пак от неговата ръка.)6 Разликата между тях е толкова
голяма, че всички я забелязват. Известни търкания естествено са неизбежни и
се долавят в евангелията. Но съзнанието за огромната значимост на задачата
им ги кара да търсят мостове помежду си. Впечатляващи са пасажите от Деянията, които описват как те двамата отиват навсякъде заедно, като че ли за
да дадат зримо доказателство за това, че въпреки всичко са единни.
Днешните хора биха се запитали: „Защо да е било толкова необходимо да пазят единството на Църквата?” или „Какво точно значи единство?”. Каквито
и да са отговорите на тези въпроси, едно е ясно: Ранната църква е усещала
нужда от единство съвсем осезателно.
Иоан успял да вникне така дълбоко в учението на Иисус, че да формулира думите, с които започва евангелието му.7 А това учение не е лесно и за форму1
За датирането на Деянията вж. Guthrie, Donald New Testament Introduction, Apollos/Inter-Varsity Press 1990
p.p. 355-365.
2
Галатяни 2:9.
3
Иоан. 13:8-9.
4
Иоан. 21:20.
5
Иоан. 19:26-27.
6
Сходно виждане и у Robinson, John A. T. The Priority of John Meyer Stone 1987; също и Guthrie.
7
Съществува дори хипотеза за ранно датиране на Евангелието на Иоан (вж: Robinson) и дори за това, че
то може да е било първото. Вж: Current Approaches to the Priority of John. Mark A. Matson. Milligan Collegе.
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лиране, и за обясняване. Петър пък бил стъпил здраво на земята. Той неслучайно е скалата. Затова тъкмо той говори по-често на хората. Очевидното
интелектуално превъзходство на Иоан постепенно го поставя във втората
позиция, макар и някои от следовниците да го предпочитат.
Има предание за една последна среща десетина години след разрушаването
на Иерусалим и Храма между Иоан, Филип и Натанаил някъде в Мала Азия, която трябва да има своето значение. Тези тримата днес бихме причислили към
групата на „интелектуалците” на Ранната църква.8 Тя обаче била малобройна. На другите им било по-лесно да боравят с притчи, за да предават посланието си без по-нататъшни обяснения. За тях вдъхновената реч на Петър
била по-разбираема.
Петър бил човек с голяма енергия и под неговото водачество броят на последователите бурно нараснал. Но не било само това. Той знаел мисията си. Бил
избран да бъде скалата, Петър, върху която да се съгради Църквата така, че
„портите адови да не ѝ одолеят”9. Това било задача дори много по-тежка от
привличането на последователи.

Тежкото задължение да наказваш
Първото голямо изпитание за Петър (след трикратното отричане) е смъртта на Ананий и Сапфира.10 Тези съпрузи, впечатлени от примера на Варнава
(който продал цялото си имущество и дал парите на Църквата) – и с очевидното желание като него да спечелят уважение и възхита – продали имуществото си и се направили, че дават полученото на Църквата, но всъщност
тайно задържали голяма част от парите за себе си. Петър изобличил измамата на Ананий и той паднал мъртъв. После Петър изобличил и Сапфира, казвайки, че и нея ще я сполети съдбата на мъжа ѝ, и тя веднага умряла. Разказът
има подчертано старозаветно звучене, но така или иначе това е първата
кръв, пролята във и от Църквата и Петър явно поема отговорността за случилото се. Би могло да се твърди, че става дума за Божествено наказание и Петър само се е отъждествил с него, но поне за някои от свидетелите на това
събитие изглеждало ясно, че Петър притежава мощ (същата, чрез която е
лекувал) и че тъкмо тази мощ, от която той не се е разграничил, е предизвикала смърт. За хората от онази епоха е било по-лесно да възприемат това
наказание – в крайна сметка такава била традицията. Но за Петър, както и
за Църквата, която трябвало да върви в стъпките на Христос, то разкривало болезнена морална дилема. Петър съзнавал, че колкото и основателно
да било това наказание като пример срещу измамлива употреба на вярата,
все пак Иисус го бил избрал, за да променя света чрез любов и опрощение. Това
8

Натанаил е този, когото Филип повикал, след като той, Натанаил, медитирал под едно дърво, да дойде
и да види Иисус. Да си спомним окуражаващите думи на Иисус: Ето истински израилтянин, у когото няма
лукавщина (макар „под дървото” той да търсел друга мъдрост – тази на „голите мъдреци” от Изтока).
Филип пък е онзи, който казва – в духа на езическите философи: „Господи, покажи ни Отца и това стига”.
9
Мат. 16:18.
10
Деян. 5:1-11.
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може и да не изключвало идеята за наказание, но къде трябвало да се постави
границата?
Познавайки Петър, едва ли бихме очаквали да е разсъждавал по този въпрос
в самия момент на действието. Ако беше предварително и хладнокръвно
обмислено, решението да погуби Ананий и Сапфира би изглеждало твърде сурово и жестоко. Понякога обаче именно незабавната реакция, породена от
страстно негодувание, помага на лидерите да съхранят собствената си морална цялост. Но колкото и страстен и импулсивен да бил Петър, той тепърва трябвало да носи моралното бреме на това свое действие – повече в
душата си, отколкото в разума си. Нали Иисус му заповядал да прибере ножа
си, когато Го арестували в Гетсиманската градина!
Докато Матей ни дава напътствено обяснение на тази заповед („защото
който нож вади, от нож умира”)11, Иоан цитира само: „Чашата, която Ми даде
Отец, да я не пия ли?”12. Иоан, който в Откровението описва Христос с остър
меч, който излиза от устата Му, „за да порази с него народите”13, е можел да
разбере Петър. Разбирал, че водачът трябва да бъде и суров и дори да унищожи този, който застрашава Учението. Хора като Ананий и Сапфира могат да
превърнат собствената си нравствена недостатъчност и невъзприемчивост към добродетелта в морална заплаха за цялата общност. Те не могат да
повярват, че Варнава получава признание заради достойнствата си. Те просто са убедени, че той е купил полученото признание, и искат и те да купят
такова за себе си. Това не е просто лош пример – това е зараза. Тяхната убеденост, че добродетелта няма значение, може да поквари всички останали.
Днес ние вярваме, че за да се наложи наказание, трябва да има реализирана увреда или поне действия в тази посока. Заплахата не е достатъчна. Изпреварващите мерки (рядко) могат да се възприемат от някои правителства, не и от съда.
Можем да приемем, че по времето на Петър самото определение за увреда е била
различно. Но във всяка епоха отговорност на водача е да прецени дали заплахата е толкова голяма, че трябва да бъде премахната. И във всяко време страстното противопоставяне и нравственото негодувание са по-добро основание
за използването на разрушителна сила, отколкото студеното пресмятане.
Може би Иоан е знаел – или тогава е разбрал – че тези, които са призвани да
поемат отговорност, трябва да могат да дадат воля и на чувството си, за
да възстановят трудната, понякога мъчителна хармония сред последователите си. Може да не е харесвал Петър, но не му се е противопоставил. Може би
затова и по-късно се е отдръпнал от първенстващата роля.
Никак не е лесно да понесеш лично отговорността за отсъденото – понякога
е дори по-трудно от това да поемеш отговорност за грях.
11
12
13

Мат. 26:52.
Иоан. 18:11.
Откр. 19:15.
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Дяконите и първото мъченичество
Историците на Църквата, като се започне със самия Лука, могли да разкажат
за смъртта на Ананий и Сапфира без особени затруднения, но не и за някои обстоятелства, довели до мъченичеството на Стефан.
Лука ни съобщава, че първият арест на Петър и Иоан станал по внушение на
садукеите. После, след смъртта на Ананий и Сапфира и множество чудеса,
имало втори арест, пак предизвикан от садукеите. Синедрионът изслушал
Петър и Иоан и един от най-уважаваните фарисеи, Гамалиил, говорил в тяхна
защита. Убиването на Стефан с камъни обаче било очевидно подкрепено от
фарисеите, доколкото Савел (Павел), който бил фарисей, не само участвал, но
имал водеща роля в последвалите гонения. Какво всъщност се случило?
„... възникна ропот – пише Лука – от гръцките юдеи против еврейските...”14
Поводът бил, че техните вдовици били пренебрегвани при ежедневното раздаване на храна. Причината ще да е била по-дълбока, тъй като този ропот
довел до промени в самата структура на Църквата. Апостолите били оставени „да постоянстват в молитвите и служенето на словото”, докато за управлението, което Лука дипломатично нарича „обслужването на трапезите”,
цялото множество избрало седем мъже с добра репутация и пълни с вяра и Дух
Свети – дяконите.
Гръцките юдеи са споменати в Евангелието от Иоан като обособена общност, която поискала от Филип да им помогне да се срещнат с Иисус.15 Те не
идвали непременно от отдалечени точки на диаспората. Много от тях били
от Палестина, някои от родния град на Филип Витсаида, така че числото им
в Църквата ще да е било голямо. Обособеността им била по-скоро културална
и била свързана с по-малко стриктно отношение към правилата, определящи
ежедневието на евреина. Това пък било за фарисеите много по-неприемливо,
отколкото за садукеите. Стефан бил водачът на тези гръцки юдеи.
Лука ни е оставил само намеци, недостатъчни, за да опишем пълно по-радикалните настроения в Църквата. Важно е обаче да отбележим, че и седемте
дякони носят гръцки имена. Един от тези мъже е Николай, чието име носи появило се впоследствие еретично учение16. Особено внимание сред тях обаче
заслужава Филип.17
14

Деян. 6:1.
Иоан. 12:21.
16
Според Тертулиан николаитите ядат идоложертвено и практикуват разврат.
17
Може дълго да се спори дали дякон Филип и апостол Филип са едно и също лице. Официалната позиция на
повечето църковни историци е, че сходствата в биографичните данни за тях са резултат от объркване
поради еднаквите им имена. Логиката на събитията обаче може да ни поведе в противоположната посока.
Стефан оспорил авторитета на Дванадесетте по две линии: справедливост (разпределението на приносите) и отношение към вдовиците (което опира до мястото на жените в Църквата). Дъщерите на дякон
Филип по-късно станали известни като „пророчици”. Апостол Филип според Иоан е човекът, с когото Иисус
обсъжда разпределението на храната, когато става чудото с нахранването на множеството (Иоан. 6:5-7)
Сравни също: James Kiefer. Hagiographies. In: Online Anglican Resourses (Oct. 11).
15
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Изборът на дяконите съвсем не протекъл спокойно. Няма да е преувеличение
да го наречем бунт. Това бил първият сблъсък в Ранната църква. Вдъхновен
от успеха, Стефан започнал открито да проповядва радикалните си идеи
дори пред еврейските първенци, които и преди това не били особено добронамерени към Църквата. Обвинили го, че проповядва за Иисус Назарянин, който щял да разруши храма и да „промени обичаите, предадени ни от Мойсей”.
Последвалите трагични събития имали дълготраен ефект върху живота на
всички следовници.
Стефан бил убит с камъни, фарисеите се обърнали срещу църквата18 и Савел
започнал жестоките гонения, довели в крайна сметка до неговия духовен прелом. Дяконите трябвало да бягат. Апостолите останали в Иерусалим, но положението им било тежко. Трябвало да защитават Църквата и живота на
следовниците и да намерят път за помирение със Синедриона. Това силно
принизило ролята на Петър и Иоан. Малко по-късно Иаков, брат Господен, добил първенстваща роля поради уважението, с което се ползвал сред членовете на Синедриона.

Нарекоха ги християни
Най-малко познат сред „стълбовете” е Варнава. Знаем, че бил родом от Кипър, че бил чичо на евангелиста Иоан Марк и че бил един от първите, приели
обръщането на Павел във вярата, и така до голяма степен проправил пътя
към помирението на Павел с апостолите. Името Варнава е прякор (истинското му име е Йосиф) и означава син на насърчението, на убеждението. Очевидно бил от гръцките юдеи, повлияни от гръцката култура и философия. Приел
Христа с цялото си сърце и след Разпятието продал цялото си имущество и
дал парите на Църквата. Бил снажен мъж. При първото мисионерско пътуване хората от Листра в Ликаония вземали него за Зевс, а по-дребния Павел – за
Хермес.
Варнава бил левит, т.е. произхождал от семейство на храмови служители. По
това време левитите вече не били много на почит, но Лука все пак изтъква
този му произход. От друга страна, елинистичното му образование го правело естествено близък до хора като Филип и Стефан.
Не знаем на какви позиции е бил при избора на дяконите, но можем да приемем, че около това време е напуснал Иерусалим и се е установил в Антиохия.
Направил го елегантно – типично за цялото му поведение – без да влиза в конфликти или да изгаря мостове. Запазил репутацията си и достатъчно влияние, щом подкрепата му за Павел е довела до приемането му от страна на
Църквата, която преди това преследвал. С други думи, Варнава имал рядката
способност да води, без да прави това твърде очебийно.
18

Може да се приеме, че някои от фарисеите и по-рано са имали такова отношение, защото от Иоан.
11:53 може да се заключи, че сред тези, които „се съветвали да Го умъртвят”, е имало и фарисеи. Все пак, ако
съдим по благосклонността на Гамалиил (Деян. 5:39), отношението им е било по-скоро амбивалентно.
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На Варнава дължим името християни19, което се разпространило най-напред
от Антиохия. Можем да приемем и че от него (или от неговото обкръжение)
идват някои от данните, намерили място в Евангелието от Лука (които не
се срещат при Марк или Матей). След като прекарал известно време в Антиохия, Варнава заминал за Тарс, за да търси Павел, „и като го намери, доведе го в
Антиохия и стана така, че цяла година се срещаха с църквата и наставляваха
мнозина; и учениците се нарекоха християни първо в Антиохия”20.
Така Лука, макар и твърде лаконично, ни съобщава нещо особено важно, произтекло от срещата на Варнава и Павел, което определило съдбата на Църквата в бъдеще.

Енергия и вдъхновение
Едва ли има нужда да се обяснява колко важен е бил Павел за развитието на
Ранната църква. Но да се работи с Павел не било лесно. Изключителните му
енергия и продуктивност, способността му да реагира на място (включително да напише писмо, бягайки) се съчетавали с най-меко казано, труден характер. Всичко, което предприемал, надхвърляло капацитета на обикновените
хора, затова и изпълнението му било възможно само при фанатична убеденост в собствената правота. Съвсем естествено е, че непрекъснато създавал свади и конфликти. Все пак в тези времена без изисквания за политическа
коректност самата проповед често се схващала като битка, чиято цел е да
смаже аргументите на противника. В това Павел бил в стихията си. Трудно
е да намерим в което и да било от писанията му дори сянка на извинение или
пък похвала за някого, който не му е безпрекословно отдаден последовател.
Може би затова и не срещаме дума за похвала на Варнава, който сторил толкова много и за него, и за каузата на Църквата. Може би затова прочутата
глава 13 от Посланието до Коринтяни е изпълнена с такова прозрение за любовта, която „… е милостива … не се възгордява, не безобразничи … не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло … на всичко хваща вяра
… всичко търпи…”. Изпълнен с благородното желание сам да бъде такъв и при
това съзнавайки, че тъкмо тук е слабото му място, той имал потребността
да опише и възвеличи тези качества. Почти винаги дължим най-вдъхновените описания на достойнства не на тези, които ги имат в изобилие ‒ и затова
ги приемат за даденост ‒ а тъкмо на онези, които изстрадват липсата им у
себе си.
Варнава и Павел били в известен смисъл антиподи, поне що се отнася до реакциите им и цялостното им поведение, но и двамата били обладани от една и
съща идея (споделяна и от Филип), че Евангелието е и за езичниците и трябва
активно да се проповядва сред тях. Новото име за последователите на Месия – християни, въведено в Антиохия, безсъмнено е плод тъкмо на тази идея.
Никой евреин от диаспората, дори най-откъснатият от родния си език, ня19

Христос е гръцкият еквивалент на еврейското Месия. Това ясно говори за културалната тенденция,
прозираща зад названието.
20
Деян. 11:26.
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мал нужда да му се превежда думата Месия. Христос, от друга страна, имал
гръцки привкус, което правело Иисус Помазаник за целия свят.
С характерната си липса на скромност Павел обявява в Посланието до Галатяни: „на мен бе поверено да проповядвам благовестието между необрязаните, както на Петра – между обрязаните”21. Освен че показва амбицията на Павел да се сравнява единствено с Петър, тази фраза подсказва още
нещо: само в този случай (в две последователни изречения) Павел използва
гръцкото име Петър, докато на четири други места в същото послание
упорито го нарича Кифа (арамейското за скала). Посланието е ясно: дори и
по име Петър трябва да бъде свързван с обрязаните. Едва ли обаче трябва
да приемем заявеното от Павел за достоверно. Дори Лука (който, както е
известно, е много близък до Павел) не говори за такова разделение на полето на проповедта. Напротив, той разказва как Филип проповядва в Самария и е последван от Петър и Иоан, как пак той кръщава етиопския евнух и
как Петър сънува, че Сам Бог го подтиква да яде от храната на езичниците
(която по еврейския закон е нечиста), а след това посещава дома на римския стотник Корнелий. С други думи, Петър и Иоан, да не говорим за Филип,
споделяли същата идея и действали в съгласие нея, макар Павел да внушава
обратното.
Очевидно Павел можел да произведе конфликт от всичко, но поради страстната му вяра, поради непоклатимостта на убежденията му и поради способността му да достигне до всеки слушател по личен, почти уникален начин,
свадливият му нрав се превърнал за Църквата от заплаха в благословия. Хората му прощавали, виждайки, че задъханата му настоятелност произлизала
от невъзможността да запази само за себе си – без да я направи достояние и
на другите – истината, в която така безрезервно вярвал. По онова време публиката не познавала изискването за „професионализъм” като оправдание за
това да отстояваш някаква идея. Тя вярвала, че хората защитават – трябва да защитават – само това, което идва от сърцето им. При Павел нямало
съмнение, че е така.
Павел пристигнал в Антиохия по времето, когато Ирод Агрипа (определен за
цар на Иудея от Калигула, а след смъртта му потвърден от Клавдий) започнал да преследва апостолите и „убил с меч”22 брата на Иоан Иаков Заведеев.
Ирод Агрипа имал амбицията да обедини под своя власт царете на съседните земи. Макар и елинист и по образование, и по убеждения, той стриктно
спазвал изискванията на еврейския закон, съзнавайки, че без подкрепата на
поданиците си не би могъл да осъществи плановете си. Искал да бъде приет
за бог от езичниците и за Месия от евреите, така че учението на апостолите не можело да не го вбеси. Неколцина месии вече се били появявали през последното десетилетие в Самария, но римляните бързо се справили с тях. За
Иисус обаче се проповядвало, че вече бил умъртвен, възкресен и възнесен на
21
22

Гал. 2:7.
Деян. 12:2.
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Небето, т.е. бил недосегаем. В някакъв момент Агрипа започнал да преследва
апостолите и те трябвало да бягат от Иудея. Конкретният повод за това
гонение (ако не приемаме много ранна – около 43 г. – поява на Евангелието от
Иоан) остава неизвестен.
През 44 г. Павел и Варнава пристигнали в Иерусалим. Носели пари, събрани в
Антиохия, за да помогнат на братята в Иудея, която била застрашена от
глад. Това било не просто акт на солидарност, а истински героизъм. При пристигането им Агрипа още бил жив и гоненията били в разгара си. Внезапната
му болест и смърт през 44 г. сложили край и на амбициите му, и на гоненията.
В Иерусалим Павел се срещнал с Иаков, брат Господен, който в отсъствие на
апостолите бил оглавил Църквата23. Връзките му със Синедриона защитавали него и тези следовници, които оставали най-здраво свързани с традициите и Закона. Не можем да очакваме, че тези двама мъже особено са се сближили
(Павел пише оскъдно за тази среща), но все пак помежду им се създал мост,
благодарение на тактичността на Варнава и на помощите от Антиохия. После се завърнал и Петър. (Според преданието от Рим, където го съпровождал
Марк!24) Вярването, че върху Агрипа се стоварило Божието наказание, трябва
да е улеснило помирението между Петър и Павел.25 Прекарали петнайсет дни
заедно26 и в резултат Марк заминал с Павел и Варнава за Антиохия (където се
предполага, че е довършил своето Евангелие).
През тези петнайсет дни Петър и Павел не станали точно приятели, но тези
дни оставили дълбока следа в живота и на двамата. Павел със склонността
си да драматизира и възприема нещата глобално бил убеден, че в Иерусалим
нещо не е както трябва. Дразнела го патриархалната кротост на Иаков,
която всъщност не търпяла възражения. Струвало му се, че великото всеобхватно чувство, обладало го по пътя за Дамаск, в Иерусалим било удавено в
дребнотемието на ежедневните нужди, а следовниците му изглеждали като
посредствени ученици на неумели учители. Изпитвал неотложна нужда да
гради и – естествено – преди това да събаря. Дори спазването на Мойсеевия
закон – който самият той доскоро следвал стриктно – му се струвало дребнавост. Душата му из дъно крещяла, че нещо трябва да се направи и естествено искал да го направи той самият. Да скъса с традиционните рамки, да
достигне до всякъде, до всекиго. Фактът, че сам Бог смазал Агрипа, гонителя,
не бил ли сам по себе си насърчение? Учениците били разпилени из съседните
страни, Петър се връщал от Рим. Павел пък бил решен да достигне навсякъде. Трябва да е бил много убедителен. Петър и Варнава му повярвали. Вероятно така се родила идеята за мисионерските пътувания. Затова и когато
Павел и Варнава отпътували, взели със себе си и Иоан Марк.
23

Гал. 1:19.
За Петър в Рим около 42 г. вж. Donald Guthrie p. 86.
25
Няма основание да търсим хронологичен смисъл в последователността на Галатяни 1:18 и 1:19 – Павел
развива аргумент и го изгражда, като започва с това, което намира за по-значимо.
26
Гал. 1:18.
24
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Вратарят на райските порти
За Петър това също били дни на преоценка. Твърди се, че прекарал в Рим цяла
година. Там Христовите следовници не били твърде многобройни, но успели
да съхранят вярата си и да я разпространяват сред околните, включително сред езичниците. Помагало и обстоятелството, че точно тогава – макар
и за кратко ‒ еврейството станало на мода в Рим заради еврейската делегация, изпратена през 40 г. до Калигула от Александрия. Императорът дълго не ги приемал и това дало възможност на един от младшите членове на
делегацията, Филон, да смае римското общество не само с интелекта си, но
и с умението си да превежда основите на юдаизма с понятия, разбираеми за
елинистичното мислене на образованите римляни. Петър за пръв път бил
извън Палестина. Рим сигурно го е смайвал. В същото време бил благодарен,
че неотдавна, когато Корнелий Стотник го поканил в дома си, Бог му изпратил сън, който насърчавал отиването му сред езичниците. В Рим още по-ясно разбирал колко необходимо е да се разчупят ограниченията, да се влезе в
домовете им, да се споделя храната им. Цяла година неуморно проповядвал и
младият Марк му помагал. Никога не бил усещал толкова пълно какво значи да
носиш Благата вест. Това останало най-благодатното време в живота му.
Петър се върнал вероятно заради тревожните писма, които получавал от
Иерусалим. Сигурно някои са му пишели, че Иаков е превзел напълно Църквата, че сам решавал всичко, че защитавал тези, които го слушат, а другите
оставял на гнева на Агрипа. Винаги срещу всяко водачество възникват недоволства и клевети и всеки отсъстващ лидер получава писма от този тип.
Петър решил да се върне не защото не вярвал на Иаков, а по-скоро от желание
да успокои напреженията и да възстанови единството на братята. Имало и
още нещо. Било му неудобно от това, че се чувства толкова добре, докато
братята страдат от гоненията. Именно върху това му чувство за дълг и
солидарност се основава прочутият разказ за края на живота му. Двайсетина години по-късно, когато бил отново в Рим и Нерон започнал гоненията на
християните, той отстъпил пред настояванията на братята да напусне
града. По пътя обаче имал видение: Иисус отивал в обратната посока, към
Рим, „Quo vadis? Къде отиваш?”, попитал Петър. „В Рим, да ме разпнат отново”, отвърнал Спасителят. Дълбоко развълнуван, Петър се върнал и приел
мъченическа смърт.
Когато се прибрал в Иерусалим през 44 г., гоненията били привършили, защото Агрипа вече бил мъртъв. Все пак положението не било твърде окуражаващо. Иаков успял да съхрани целостта на Църквата, както по времето на
дяконите, но сега било още по-трудно. Тогава ги преследвали свещениците и
тълпата. Този път ги преследвал царят с цялата си мощ. Цената била висока.
Апостолите се пръснали. Следовниците, които останали в Иерусалим начело
с Иаков, намирали за по-уместно да поставят ударението повече върху Иисусовите добродетели и мъдростта на притчите му, отколкото върху дълбоките, по същество философски тези, които той развивал пред учениците си.
Това не променило съществено отношението към Църквата. За сметка на
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това обаче засилило противоречието между по-универсално настроените и
тези, които продължавали да се чувстват дълбоко свързани с Иерусалимския
храм.
Завръщайки се от Рим, Петър виждал света и ролята на Църквата по нов начин. В относително провинциалната Иерусалимска обстановка Христовата
жертва изглеждала достатъчно разтърсваща, за да преобърне съдбите на
хората. Следователно изглеждало напълно достатъчно тя да бъде припомняна и преразказвана, за да се разпространява благата вест. Широкият свят
знаел малко за събитията в Иудея, а и те имали малко значение за него. Приемането на Христа от обитаващите в него в много по-голяма степен изисквало цялостна преоценка на всеки индивидуален живот. В Рим Петър за пръв
път осъзнал колосалността на Христовата повеля и на мисията, която Той
бил отредил на Своята църква.
По-обикновен човек сигурно би се втурнал да утвърди позицията си, да възстанови лидерската си роля, за да поведе следовниците в правилната посока. Петър обаче бил лишен от тщеславието, което би мотивирало подобна
стъпка. Вместо да се самоутвърждава и да ръководи, той потърсил друга позиция. Избрал да бъде мост между различните течения в Църквата. В последвалите години той успял да си навлече укорите и на Павел, и на Иаков. Загубил много от авторитета си, търсейки междинната позиция, за да осигури
място за всекиго в Църквата. Но той успявал да изразходва авторитета си
бавно и за ползата на учението. Преглъщал горчивините и униженията без озлобление, спокойно, окрилян от мисълта, че тъкмо те са всъщност камъкът,
въз който се гради бъдещето на света.
Не бихме могли да очакваме човек като Павел да го разбере, камо ли да изпита
възхищение от неговия избор. Следващите поколения обаче усетили неговия
смисъл. Отредили на Петър ролята на портиер, на вратар на Рая. Роля сама
по себе си незавидна. Но колко много доверие се изисква, за да поставиш някого пред портите, за които човешката душа има потребността знае, че са
все пак вечно отворени.

Съветът
Събитието, за което иде реч, е описано доста пестеливо от Лука в Деяния,
гл. 15:6-21 и може да се датира (съгласно мисионерските пътувания на Павел и
вероятната датировка на Успение Богородично) към 49–50 г. Това е събиране
на апостолите и презвитерите в Иерусалим за очертаване на границите (на
днешен език: „червените линии”) за принадлежност към Църквата. Болезненият въпрос, на който Ранната църква е трябвало да даде отговор, бил: как
да помири отварянето на Благовестието към езичниците със спазването на
Мойсеевия закон?
До този момент (49–50 г.) да си фарисей не се считало за несъвместимо с изповядването на вярата в Христа. Евангелието обаче вече се разпространя-
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вало между езичниците и този процес бил твърде впечатляващ, за да намери
някой смелост да се опита да го спре. А обрязването било почти непосилно
изискване спрямо хора, които трябвало да се запознаят с Мойсеевия закон
набързо, в крачка, като способ за изясняване на спасителната Христова мисия. За евреина обрязването е жертвоприношение, чрез което се осъществява причастието към Божия завет, даден на избрания народ. Христовата
жертва, скрепяща Новия завет, била очевидно несравнима с жертването на
краекожицата. За вярващия в Христа обрязването се превръщало от сакрален акт в традиция. Било нереално да се иска от елински възпитаните новопокръстени да се обявят срещу характерния за тази култура пиетет към
целостта на тялото в името на една традиция, която им била неприсъща.
От друга страна, отказът от обрязване съобщавал на естествените първоследовници на Христа, че Новият завет е различен от Стария, и ги изправял
пред избор, а за мнозина добронамерени фарисеи това правело възприемането на Христа непосилно. Да се вземе подобно решение за хора като апостолите било твърде тежко. Още по-тежко било то да се вземе тъкмо в Иерусалим.
Петър заложил целия си авторитет, за да се постигне общо съгласие. Основният му аргумент бил, че Бог, който познава човешките сърца, е дал благодат и на езичници, както и на евреи да повярват.27 Че е изпратил Дух Свети
и при едните, както и при другите. И че те, апостолите, нямат право да Го
изпитват, като поставят допълнителни изисквания към вярата им.
Според Лука Иаков предложил окончателната формула, около която съветът
се обединил. Тя съдържала четири изисквания за въздържание: от неща, осквернени от идоли (идоложертвено), от разврат, от удушено (удавено) и от
кръв. Павел пък, когато говори за отказа от обрязването, споменава само
едно изискване: да не забравят за бедните. Това, изглежда, е имало пряка връзка и с хранителните забрани и най-вече със забраната да се яде месо от храмовите жертви, което било най-достъпно за бедните. При нейното наличие
трябвало още по-ясно да се подчертае задължението да се грижат за тях.

Извън Иерусалим
След Съвета Петър като че ли нямало какво повече да направи в Иерусалим.
След време пристигнал отново в Рим и традицията пази жив спомен за делата му там. Павел продължил мисионерската си дейност, която е подробно
описана в Деяния на апостолите.
Още след смъртта на брат си, Иоан, се преместил бил с Девата в Ефес и види
се, след съвета се е върнал с Мала Азия. Концентрирал се върху размисъл и споделял главно с доверени ученици. И все пак името му продължавало да се тачи
в Иерусалим. Някои се опитвали да изтълкуват казаното от него (или написаното?!) по начин, който невинаги отговарял на възгледите му. Но види се, в
Ефес учениците му се множели.
27

Деян. 5:7-11.
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Дейността на Филип превърнала Кесария, седалището на римската власт в
провинция Иудея, в един от центровете на ранното християнство. Кесария
била и основно пристанище в Палестина. Почти всеки, който влизал в страната или излизал от нея по море, минавал оттам. Това улеснявало контактите с апостолите и другите благовестители и поддържало приток на свежа
информация за всички събития и в Палестина, и по света. Църквата в Кесария
имала собствена физиономия. В нея жените били на почит, пророчестването
изобщо било уважавано (а това означава вслушване и в гласа на не много високопоставени членове на Църквата), доскорошните езичници, включително римски офицери като стотника Корнелий, били приемани без колебание.
Последното имало определено влияние върху структурата на Църквата. Не
можело да се очаква войници и държавни служители да живеят на комунални
начала с останалите, а това правело Църквата по необходимост по-отворена и по-достъпна.
Нямаме данни Филип да е написал евангелие. Почти всички изследователи са
убедени, че апокрифният текст, известен като Евангелие от Филип, е писан през втори век под силното въздействие на гностическото учение. Въпреки това още Лука го нарича „евангелист”28 – прозвище, което прочее не
дава другиму. Това свидетелства за значимостта на благовестителската му
дейност и за това, че съвременниците му са схващали проповедта му като
стройна концепция.
След падането на Иерусалим църквата в Кесария била практически унищожена. Дъщерите на Филип изчезнали – починали от болести, епидемии или насилие. Самият Филип, който наближавал шестдесетте, напуснал Палестина.
Преданието лаконично ни съобщава, че обходил Гърция и може би Тракия, после бил в Етиопия и през Арабия, Сирия и Киликия стигнал до Кападокия, а оттам – в Иераполис Фригийски, където приел мъченическа смърт.
Другите апостоли също обхождали света и създавали последователи и църкви.
Иоан действал съвсем различно. Държал не толкова да създава църкви, колкото школа от последователи. Пътувал по-рядко, а след Иудейската война –
почти само из Мала Азия. Поддържал връзка с основните църкви там и мислел
за деня, в който те ще бъдат организирано цяло. Дотогава се стараел да укрепва убежденията на хората от кръга, който изграждал около себе си. Иоан
успял в това начинание. Когато двадесетина години по-късно починал, малоазийските църкви действително се били оформили като вътрешно свързана общност, слабо податливи на по-късните еретически учения, възникнали
главно в Сирия и Египет. Това било естественият резултат от работата на
Иоан с избраните от него самия млади последователи, които по-късно станали водачи на вярващите и винаги се позовавали на името на учителя си.
Затова църковните историци добавили към името му не само прозвището
Евангелист, но и Богослов.
28

Деян. 21:8.
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Живко Лефтеров

„РЕЛИГИЯТА Е ОПИУМ ЗА
НАРОДА”: УПОТРЕБИ И
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ НА ОПИУМА
КАТО МЕТАФОРА1
Надали има съвременен човек, който независимо от повода да не е чувал прословутата фраза на Карл Маркс „Религията е опиум за народа”. Днес тя се е
превърнала в клише/щампа/стереотип, без обаче повечето хора да се замислят или запитат кога, защо и в какъв контекст тя е използвана от него за
първи път и как с времето се е превърнала в това, което познаваме днес. Или
пък каква е причината Карл Маркс да се спре точно на опиума за метафора,
дали зад нея не се крие и нещо друго, и дали въобще трябва да се подхожда буквалистки към изразите и словосъчетанията, независимо колко категорично
звучат те в устата на своите автори.
1

Първоначалният съкратен вариант на настоящия текст бе подготвен като доклад за съвместната
конференция на департаментите „История” и „Нова българистика” – „Алкалоиди и ациди във и срещу историята”, която трябваше да се проведе в Нов български университет през пролетта на 2020 г. Предвид
въведените противоепидемични мерки в страната във връзка с пандемията от коронавирус, тя бе отложена за есента на същата година. Тогава бе отново отложена по същите причини и така и не се проведе.
Тук е мястото да изразя своята благодарност на колегите, имащи принос към настоящото изследователско усилие. На проф. д-р Христо Тодоров, който ми обърна внимание върху съществуващите особености на немските падежи и съответно техния смислов превод на български език, както и за неговите
композиционни препоръки по оформянето на отделните параграфи. На доц. д-р Румян Сечков за превода и
съдържателния анализ на някои специфични руски думи и изрази.
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Разбира се, готови отговори винаги ще се намери кой да даде, особено когато
става въпрос за политически натоварени текстове.
Според идеолозите на марксизма с тези свои думи Карл Маркс дава „най-точната” и „най-правдивата” характеристика на религията като явление, затъмняващо съзнанието на човека, отвличайки го от активната борба за
социално преустройство на света. Оттук логично следват и вменените ѝ
реакционност/ретроградност/мракобесие, които тя проявява в живота на
обществата. Поради тази причина и фразата „Религията е опиум за народа”
е обявена за „класически израз”, нетърпящ друга интерпретация. Именно в
този смисъл тя най-често е употребявана в антирелигиозната, атеистична
и популярна литература и това нейно тълкуване става официално например
за всички принудени да изучават курсовете „Основи на марксизма-ленинизма”
и „Основи на научния атеизъм” в учебните програми на университетите от
страните от бившия Източен блок.2
С времето това буквално четене и разбиране, така характерно не само за комунистическите идеолози, а и за всеки критик на религиозните вярвания, води до
загубата на първоначалния смисъл на израза и превръщането му в такъв, натоварен единствено с пропагандно съдържание. Този похват е добре познат от
гражданите на страните от бившия социалистически лагер, които бяха преки
обекти на тази индоктринация. Така на практика фразата „Религията е опиум за народа” е загубила своето първоначално метафорично съдържание. Днес
общото схващане за опиума е като за наркотик, водещ до пристрастяване и
в перспектива до смърт, но той също така притежава и свойството в малки
дози да успокоява, утешава и вдъхновява. А това навежда на мисълта, че описанието на състоянието, в което се намира един вярващ, през погледа на невярващия би могло да бъде породено именно от това разбиране за опиума. Това
обяснява защо метафората продължава да е така популярна и до днес и да не
буди съществено съмнение при буквалното сравнение на религията с опиум.3
Казаното поставя няколко въпроса, които е необходимо да получат задоволителен отговор. Използван ли е опиумът като метафора преди появата му
в текста на Карл Маркс и ако да, в каква връзка? Доколко използването на метафори е популярен за времето си литературен способ дори и в политическите текстове? Какво в действителност се крие зад тази фраза, особено през
XIX в., и какво е отношението (позитивно, негативно, неутрално) към опиума като субстанция в онази епоха? Отразява ли тя наистина съдържателно
вижданията на Карл Маркс по отношение на религията, имайки предвид, че
той я използва един-единствен път и никога повече не се връща към нея. И не
на последно място, защо точно опиумната метафора с времето се превръща
2

Вж. напр.: Шахнович, М. И. Ленин и проблемы атеизма. Критика религии в трудах В. И. Ленина. Ленинград:
Издательство Академии наук СССР, 1961, с. 157; Краткий научно-атеистический словарь. Москва: Издательство „Наука”, 1964, с. 479. На български вж. Основи на научния атеизъм. София: Издателство на БКП, 1962,
50-51.
3
McKinnon, Andrew. Opium as Dialectics of Religion: Metaphor, Expression and Protest. – Critical Sociology (2005),
vol. 31, № 1–2, pp. 15-38.
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в една от най-харесваните и популярни метафори, а отказът ѝ да „отмре”
доведе до нейната честа употреба, независимо от повода и контекста.
Така поставените въпроси предопределят и задачите на настоящия текст.
Да запознае българската аудитория с употребите и превъплъщенията на
опиума като метафора чрез проследяване на първоизточниците и идейния
замисъл на авторите, което безспорно би довело до по-доброто и по-вярното разбиране на съдържанието на метафората в нейния първоначален
смисъл. За съжаление предвид обема на публикацията не са включени и съответно интерпретирани всички известни и използвани в литературата и
философията опиумни метафори, а част от тези, които са цитирани в изложението, по същата причина не са подлагани на задълбочен анализ. Един от
критериите при техния подбор е да са свързани с общоизвестни личности,
имащи авторитет и влияние при формиране на обществените възприятия и
научните тези. Целта е единствено да представят едно или друго разбиране
и схващане по разглежданите проблеми през отделните етапи на развитие
на модерните и съвременни общества. Приведени са и няколко примера от
български автори с цел да се покаже как световните тенденции във философията, литературата и политическите идеологии намират своето отражение тук, по какъв начин те са осмисляни, как се вписват и търпят ли някакво
развитие в български контекст.
Едва в края на ХХ в. в научната литература използването на опиума като
метафора бе подложено на по-сериозен критичен анализ от различни автори. Това стана възможно благодарение появата на поредица от изследвания,
посветени на ролята на опиума като субстанция и неговото влияние в обществен, културен и политически план върху европейските общества през
XVIII и XIX в.4 Тези публикации са и отправна точка за преосмисляне на съдържателната страна в използването на опиума като метафора освен в литературата, така и в обществено-политическото говорене и свързаните с него
текстове, включително на Карл Маркс. Макар и не един политически философ
в миналото да се е спирал на фразата и да ѝ е давал своя собствена интерпретация или да я е подлагал на сериозна критика, разглеждането на проблема в
неговата цялост е относително нова тенденция, характерна за последните
две десетилетия.5
4

Вж. напр.: Berridge, Virginia, Edwards, Griffith. Opium and the People: Opiats Use in Nineteenth-Century England.
New York: St. Martin`s Press, 1981; Hayter, Alethea. Opium and the Romantic Imagination; Addiction and Creativity in
De Quincey, Coleridge, Baudelaire, and others. Wellingborough, Northamptonshire, 1988; Milligan, Barry. Pleasures and
Pains: Opium and the Orient in Nineteenth-Century British Culture. Charlottesville: University of Virginia Press, 1995;
Berridge, Virginia. Opium and the People: Opiate Use and Drug Control Policy in Nineteenth and Early Twentieth Century
England. New York: Free Association Books, 1998; Foxcroft, Louise. The Making of Addiction: The „Use and Abuse” of
Opium in Nineteenth-Century Britain. Aldershot: Ashgate, 2007; Hayter, Alethea. Opium and the Romantic Imagination.
Faber and Faber, 2015.
5
Вж. напр.: McKinnon, Andrew. Opium as Dialectics of Religion: Metaphor, Expression and Protest. – Critical Sociology
(2005), vol. 31, № 1–2; Pedersen, Esther. Religion is the Opium of the People: An Investigation into the Intellectual
Context of Marx's Critique of Religion. – History of Political Thought, Vol. 36, № 2, 2015; Welton, Michael. Opium of the
People? The Religious Heritage of Karl Marx and the Frankfurt School. – CounterPunch, September 11, 2015; Душенко,
Константин. Опиум для народа: история метофоры. В: Цитата в пространстве културы: из истории цитат и крылатых слов. Сборник статей. Москва: Институт научной информации по общественным наукам
РАН, 2019.
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***
Опиумът е добре известен на човека от хиляди години. Неговото сънотворно действие и болкоуспокояващи свойства за засвидетелствани в много антични текстове, а разпространението му не се ограничава до конкретни
общества, държави и континенти. Първите лекарства от опиум, създадени
в Европа, са дело на швейцарския лекар, учен, астролог и философ Филип Хохенхайм (1493–1541), по-известен като Парацелз. Той е откривателят на лауданума, смятан столетия наред за панацея при лечение на всякакви болести,
поради което е и предписван масово. Постепенно знанията за лекарствените свойства на опиума и лауданума се разпространяват в повечето страни
на Стария континент и със сигурност може да се твърди, че от XVII в. насам
вече са широко известни.6 Тази популярност води и до появата на по-сериозен научен интерес към опиума. Може би най-показателен в това отношение е трудът на шотландския лекар, хирург, философ и емпирик Джордж Йънг
(1692–1757), озаглавен Трактат за опиума, отпечатан през 1753 г. Основен мотив за неговото написване е именно все по-широкото разпространение на
опиума като лекарствено средство и позитивното отношение към него от
страна на лекарското съсловие. Отличителното в книгата на Джордж Йънг
е, че той на базата на своята клинична практика описва подробно, балансирано и обективно както силните, така и слабите страни от употребата му
в процеса на лечение, подчертавайки рисковете при злоупотреба, ставайки
първият, който нарича опиума „отрова”. Трудът на Джордж Йънг става ценно ръководство и представлява обобщение на съществуващите към онзи
момент знания по въпроса.7
През XVIII и началото на XIX в. употребата на опиум в Европа постоянно нараства и той става едно от най-често срещаните лекарства, до което има
неограничен достъп. Достъпен на практика за всички членове на тогавашното общество независимо от тяхното положение и финансово състояние,
неговата популярност логично става част и от масовата култура, превръщайки се в неразделна част от нея.8 Опиумът се появява в литературните
произведения, личните разкази, стихотворенията, историческите и военни
съчинения. Така стигаме до конкретно интересуващата ни тема за появата
и употребата на опиума като метафора. Според повечето изследователи
най-вероятно първото използване на опиумната метафора, и то с религи-

6

По въпроса за опиума в исторически план, неговата употреба от праисторията до днес както в религиозните обреди и практики, така и влиянието му върху световната култура и въображението на писателите през последните столетия, в медицината, както и като повод за войни вж.: Booth, Martin. Opium: A
History. London: Pocket Books, 1997.
7
По-подробно вж.: Macintyre, IMC. A sceptic and an empiric in medicine: George Young (1692–1757) and the
beginnings of the Scottish medical Enlightenment. – Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh, № 42 (4),
2012, 352–360. [прегледан на 18 август 2021] Достъпен на: https://www.rcpe.ac.uk/journal/issue/journal_42_4/
macintyre.pdf
8
През 20-те години на XIX в. само в Англия има хиляди продавачи на опиум. Според изследователи на въпроса те се движат между 16 000 и 26 000. – Berridge, Victoria, Griffiths, Edward. Opium and the People. London: Allen
Lane, 1980, p. 25.
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озна конотация, е през 1761 г.9 Тогава е публикуван епистоларният роман на
Жан-Жак Русо Юлия или Новата Елоиза. В писмо 45 главната героиня Юлия Волмар пише: „Съпругът ми дори откри, че съм станала по-весела, и е много доволен от това. По негово мнение набожността е опиум за душата: в малки дози
ободрява, съживява и подкрепя, в твърде високи дози приспива или води до
лудост и дори убива”10. Както се вижда, религиозността е пречупена и обяснена през призмата на опиумните ефекти. Правдивото описание на техните
положителните и отрицателните страни не оставя съмнение в опита, който авторът притежава, вероятно придобит чрез неговата системна употреба.
Няколко десетилетия по-късно небезизвестният Маркиз дьо Сад в своя роман
Жулиета, публикуван през 1798 г., също го използва при пресъздаване на разговор на главната героиня Жулиета с крал Фердинанд. В случая тя се опитва да
му обясни какви са последиците от неговата политика: „Държите хората в
невежество и суеверие... защото се страхувате от тях, ако са просветени...
Дрогирате ги с опиум, така че да не осъзнаят начина, по който ги потискате”11.
Друг пример откриваме в романа Бедност, богатство, вина и разкаяние на графиня Долорес, публикуван през 1810 г. Негов автор е един от най-известните
представители на романтизма, немският писател, поет и публицист Карл
фон Арним. Ето какво пише той за своя главен герой: „… Религията се превърна за него в нова разновидност на опиума”12.
Все по-предпочитаната употреба на опиума като метафора, което виждаме
чрез горните примери, които, разбира се, не са единствени, а отразяват само
интересуващата ни връзка на конкретната метафора с религията, може
да бъде обяснена като тенденция отново чрез литературно произведение.
През 1822 г. е публикувана първата и имаща автобиографичен характер книга
на английския писател и философ Томас де Куинси (1785–1859) Изповеди на един
английски пушач на опиум.13 В следващите години тя е преведена на повечето
европейски езици и придобива толкова широка популярност, че още на другата година претърпява второ издание във Великобритания. Известността
9

В един свой сатиричен и пародиен разказ, Три проповеди и три молитви, публикуван през 1744 г., Джонатан Суифт, автор на знаменитата книга Пътешествията на Гъливер, който освен всичко друго е и духовно лице и декан на катедралата „Св. Патрик” в Дъблин, пише: „Опиумът не е толкова зашеметяващ за
много хора, колкото следобедната проповед”. Изречението обаче не може да се разглежда като метафора,
тъй като е сравнение, а и спада към т.нар. реалистична пародия, характерен стил на Джонатан Суифт. –
Swift, Jonathan. Three Sermons and Prayers. – Literature Network [прегледан на 18 август 2021]. Достъпен на:
http://www.online-literature.com/swift/3496/
10
Душенко, Константин. Опиум для народа: история метофоры. В: Цитата в пространстве културы: из
истории цитат и крылатых слов. Сборник статей. Москва: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2019, с. 299.
11
Gorer, Geoffrey. The revolutionary ideas of the Marquis de Sade. Bristol: Wishart and Co, 1934, p. 122.
12
Душенко, Константин. Опиум для народа: история метофоры…, с. 300.
13
Първоначално ръкописът излиза анонимно в списанието The London Magazine през 1821 г. В цялост книгата е публикувана на български през 2008 г.: Киунси, Томас де. Изповеди на един английски пушач на опиум.
Превод Милен Русков. София: Кама, 2008.
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на книгата достига такива висини, че според много изследователи тя оказва силно влияние върху други творци, сред които Едгар Алън По, Николай Гогол, Шарл Бодлер, Хорхе Борхес, Фьодор Достоевски и др. В тази своя първа и
най-откровена творба Томас де Куинси разказва подробно за удоволствието,
виденията, халюцинациите, кошмарите, отчаянието и параноята, причинени от редовната употреба на наркотика. Това води до още по-широкото
популяризиране на опиума. Особено популярни са думите на Томас де Куинси:
„Ти имаш ключовете на Рая, о, просто фин и могъщ опиум!”.14 Книгата ни дава
представа за широкото разпространение на опиума в тогавашното общество и обяснява защо той продължава да се употребява освен като средство
за постигане на определени цели, така и като метафора, все по-често използвана от авторите на произведения от всички жанрове.
Във връзка с казаното в предходния абзац може би тук е мястото да бъде
приведен и един цитат от поет. И за да не е който и да е представител на
поетичното съсловие, ще се спрем на един от най-значимите немски поети –
Хайнрих Хайне (1797–1852). В своята книга Лудвиг Бьорн. Книга със спомени, издадена през 1840 г., той пише: „Слава на религията, която излива в горчивата
чаша на страданието на човешкия род няколко сладки, сънливи капки духовен опиум, няколко капки любов, надежда и вяра!”15. В случая с използването на
опиумната метафора Хайне съвсем откровено и недвусмислено споделя своето схващане за религията като източник на утеха за всеки, намиращ се в
състояние на отчаяние и безпътица в своя живот.
Един от най-известните немски философи материалисти и атеисти на XIX в.,
Лудвиг Фойербах (1804–1872), автор на може би най-влиятелното философско
съчинение с критика на религията – Същността на християнството (1841), в
един свой по-ранен текст от 1838 г. също използва опиума в преносен смисъл:
„Човекът, който примамва другите към себе си чрез приятни ласкави думи за
вечното блаженство и заплашва същите с отделяне от себе си чрез плашещата страховита дума за вечния ад, използва принуда, той прилага неинтелектуално, аморално, базово средство за печелене на хора на своя страна: той
ги храни с опиум...”16. По този начин Фойербах оприличава свещенослужителите на прелъстители, хранещи хората с опиум. Без да се спираме по-обстойно
на неговите философски идеи за християнството и вярата въобще, трябва
все пак да бъде споменато, че той е един от хората, повлияли най-силно върху
формирането на възгледите на младия по това време Карл Маркс, който слуша и лекции при него.
Не закъснява използването на опиума като метафора с религиозна конотация
и от автори, представители на ранните социалисти. През 1840 г. един от
тях – германският социалист Мозес (Мойсей) Хес (1812–1875), смятан за осно14

Oxford Essential Quotations. Thomas De Quincey 1785–1859 [прегледан на 18 август 2021]. Достъпен на:
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191826719.001.0001/q-oro-ed4-00003558
15
Душенко, Константин. Опиум для народа: история метофоры..., с. 301.
16
Pedersen, Esther. Religion is the Opium of the People: An Investigation into the Intellectual Context of Marx's
Critique of Religion. – History of Political Thought, Vol. 36, № 2, 2015, p. 363.
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воположник на т.нар. вулгарен материализъм и също един от хората, оказали
влияние върху Карл Маркс и Фридрих Енгелс, пише: „Религията може да направи робството на едно нещастно създание поносимо, като усили напрежението до такава степен, че всяка реакция срещу злото спира и по този начин,
също както опиум, оказва добра услуга по време на болезнени заболявания...”.
Изследователите на неговото творчество смятат, че според възгледите
му религията като такава все пак може да направи живота на хората по-поносим, което и обяснява съдържанието на използваната от него метафора.17
Хес е и един от първите автори, които използват алкохолна метафора за религията и необходимостта на хората от нея: „... това е толкова голяма необходимост за разбитите им сърца, колкото бренди за копнежния им стомах, и
е ужасна ирония да се изисква трезвеност от роби или отчаяни”18.
На следващата година (1841) излиза книгата на германския историк, философ
и теолог, а по стечение на обстоятелствата и личен приятел на Карл Маркс,
Бруно Бауер – Християнската държава и нашето време. Според него целта на
всяка християнска държава е да подпомага религиозната решителност против човешката свобода и общото самосъзнание. За да опише същността
на теологичната държава, той използва известния вече на широката общественост ефект на опиума в своята метафора: „Най-християнска е тази
от държавите, в която преобладава богословското право. Тази законност
достига до реална власт, или по-точно, до абсолютна власт чрез своето подобно на опиум влияние, което в крайна сметка ще приспи всички пориви на
свободното човечество...”.19 В друг свой текст година по-късно (1842) Бруно
Бауер вече оприличава самата християнска религия на „капризен наркоман”,
зависим от опиум, а не като опиат в цитирания по-ранен вариант. Или по-общо казано, метафората е използвана за идентифициране на християнството със заблудата на опиумната лудост.20
От приведените дотук примери може да се обобщи, че до появата на прословутата фраза на Карл Маркс през 1843 г. в литературата и философията опиумът като метафора е вече добре познат и многократно използван. По-важното в случая е нейното използване като стилистично средство в търсенето
на сходство с религиозните вярвания. В тези примери обаче наблюдаваме едно
по-различно от общоприетото днес схващане за опиума. То е плод на съществуващото през XVIII и първата половина на XIX в. разбиране за опиума като
за лекарство (аналгетик). Все още липсва характерното за по-късните десетилетия разбиране, валидно и днес, за пристрастяването, зависимостта
и въобще наркоманията въпреки съществуващото знание за негативните
последствия, до които може да доведе неговата употреба. Затова и използва17

Welton, Michael. Opium of the People? The Religious Heritage of Karl Marx and the Frankfurt School. – CounterPunch,
September 11, 2015 [прегледан на 20 август 2021]. Достъпен на: https://www.counterpunch.org/2015/09/11/
opium-of-the-people-the-religious-heritage-of-karl-marx-and-the-frankfurt-school/
18
Pedersen, Esther. Religion is the Opium of the People: An Investigation..., p. 362. В друг свой текст, макар и
не метафорично, Мозес Хес изброява опиума, религията и брендито като „добре познати успокоителни”
средства, до които прибягват хора, отказали се от „съзнателен живот”.
19
Ibid., p. 360.
20
Ibid., p. 361.
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нето на опиумната метафора е свързано с известна двусмисленост, най-вече
по отношение на аналогията, която се търси с успокояващия, утешителен
ефект на опиума и религията. Приведените примери говорят именно за тези
нюанси, които съществуват и трябва да се имат предвид при всеки опит за
тълкуване на казаното от Карл Маркс. И не на последно място, не трябва да се
забравя, че част от цитираните автори са и негови лични познати.
Има още един важен момент от този период, който според мен не трябва
да се подценява. Това е избухването на Първата опиумна война (1839–1942),
наречена така от съвременниците на събитието, между Британската империя и империята Цин. Крайната цел е защита на британските търговски
интереси, и най-вече по отношение разрешението за внос на опиум в Китай.
Войната допълнително спомага за фокусиране вниманието върху опиума, против който най-пламенно и ярко се изказва младият по това време политик
Уилям Гладстон. В няколко свои речи в Парламента той окачествява войната
като „национален позор”, „беззаконие” и пр., а враждебността му е свързана с
тежките последици върху здравето на неговата сестра Хелън, нанесени ѝ от
употребявания от нея опиум.21

Сакрализираната метафора
В описания литературно-философски, културен и политически контекст се
ражда и интересуващата ни фраза – „Религията е опиум за народа”. Най-известното, образно и масово тиражирано и до днес определение на Карл Маркс
за религията се появява за първи път в неговата статия „Към критиката
на Хегеловата философия на правото. Увод”, написана през 1843 г. и публикувана година по-късно в списанието Немско-френски годишник.22 То се намира
в края на един от абзаците, който цитираме в цялост: „Религиозната ограниченост е същевременно израз на действителна ограниченост и протест
против тази действителна ограниченост. Религията е въздишка на потиснатата твар, сърце на един безсърдечен свят, както тя е дух на бездушни
порядки. Религията е опиум за народа”23. Привеждането на целия абзац е необходимо, тъй като дава възможност за една по-прецизна интерпретация
на определението на Маркс в неговия цялостен контекст, очевидно имащо
по-сложна от общоприетата конструкция на мисълта. Това е важно и предвид превръщането на фразата в мантра, употребявана от различните комунистически партии по света в почти всеки пропаганден документ, посветен
на техните идеологически позиции по отношение на религията и религиозните общности или свързан с провежданата от тях антирелигиозна политика.
На първо място, трябва да се направи разлика между Маркс и атеистите и деистите от XVIII в. по отношение на религията като такава. Според някои автори гледната точка на Карл Маркс всъщност принадлежи и отразява по-скоро
21

По-подробно вж.: Sanello, Frank, Hanes, Travis W. Opium War: The Addiction of One Empire and the Corruption of
Another. Naperville: Sourcebooks, 2002.
22
Цялостно книга е публикувана след смъртта на Карл Маркс.
23
К. Маркс и Ф. Енгелс за религията. София: Издателство на БКП, 1957, с. 38.
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възгледите на ляво ориентираните неохегелианци, които разглеждат религията като отчуждение на човешката същност.24 Като допълнителен аргумент
те привеждат факта, че по това време, както вече бе споменато, Карл Маркс
все още е ученик на Лудвиг Фойербах, който е неохегелианец. И поради тази
причина цитираният абзац е в същността си „предмарксистки”, тоест не е
свързан с теорията за класовата борба, която тепърва предстои да бъде детайлно разработена.25 Фразата с опиумната метафора е и плод на религиозно
оцветения език на Карл Маркс в неговите трудове, отдавна забелязан от изследователите, според които той e повлиян както от германската философия
по това време, така и от необходимостта за по-разбираем и достъпен стил в
популяризиране на своите идеи и новата революционна идеология.26
В крайна сметка става въпрос за възглед, циркулиращ в европейската културна среда още от края на XVIII в. и началото на XIX в. Тоест не може да се
говори за някакъв оригинален принос на Карл Маркс, тъй като е съвсем очевидно, че самият той е повлиян от по-ранни автори. Цитираният абзац в
своята цялост разкрива по-скоро една двусмислена позиция по отношение на
религията, или иначе казано, нейната „двойна функция”. От една страна, успокояваща, а от друга, служеща за протест срещу човешкото нещастие.27 По
този начин опиумната метафора на Карл Маркс може да се разглежда и като
своеобразна амбивалентна идея – наред с отрицателните асоциации, поражда и положителни такива.28 Според някои изследователи внимателният
прочит на текста разкрива не толкова определени крайни антирелигиозни
настроения, а именно разбирането за религията като израз на истинско, а не
въображаемо страдание. Макар и според него тя да е мистифицирана и непродуктивна, все пак е автентична реакция срещу потисничеството. Въпреки
това към онзи момент Карл Маркс избягва етикетирането на религиозните вярвания като репресивни механизми, действащи срещу интересите на
работническата класа. Оттук и схващането за религията, която, подобно
на опиум, осигурява щастие, но илюзорно, тъй като истинските условия на
потисничеството в крайна сметка остават.29
24
При самия Георг Хегел опиумната метафора се среща в неговите Лекции по философия на историята,
публикувани посмъртно през 1837 г. Той я използва в критичния си анализ и коментари по отношение на
нехристиянските религии и в частност на индийската култура и религиозност: „Пълното унищожение,
отхвърлянето на разума, на моралността и субективността може да достигне до положително чувство
и самосъзнание, само преминавайки в безкрайна дива фантазия, в която опустошеният дух не открива
успокоение и не е в състояние да разбере себе си, но само по такъв начин намира наслаждение. Това може
да се сравни с начина, по който един напълно опустошен във физическо и духовно отношение човек прави
своето съществуване безсмислено и го намира за непоносимо и само благодарение на опиума си създава
свят на мечти и безумно щастие.” – Хегел, Г. В. Фр. Философия на историята. Том I. Духът на Изтока. София:
Евразия, 1995, 231-232.
25
Левi, Мiхаель. Опiум народу? Критичний марксизм та релiгiя. – Спiльне, 26.12.2012. [прегледан на 20 август
2021] Достъпен на: https://commons.com.ua/uk/opium-narodu-kritichnij-marksizm-ta-re/
26
Pedersen, Esther. Religion is the Opium of the People: An Investigation..., 386-387.
27
Ibid., p. 357.
28
Boer, Roland. Religion: opium of the people? – Culture Matters, 12 December 1917 [прегледан на 20 август 2021].
Достъпен на: https://www.culturematters.org.uk/index.php/culture/religion/item/2692-religion-opium-of-thepeople
29
Kowalewski, David, Greil, Arthur L. Religion as Opiate: Church and Revolution in Comparative Structural
Perspective. – Journal of Church and State, Vol. 32, № 3 (Summer 1990), p. 511-512.
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В този ред на мисли трябва да се има предвид и още нещо. Оригиналният израз на немски език е в родителен падеж, който предоставя възможност за използване на два различни предлога при превода на български – „за” и „на”. При
втория се получава следната фраза: „Религията е опиум на народа”. Българските преводачи почти без изключение предпочитат предлога „за”, но при „на”
контекстът се променя и навежда на едно по-различно смислово съдържание.
В този случай като че ли акцентът е именно върху утешителната роля на
религията, тоест нейното доброволно приемане, а не като нещо натрапено
отвън и насила.30
Любопитен момент, предполагащ не по-малко любопитни разсъждения, е и
фактът, че в своето творчество от тук насетне Карл Маркс никога повече не употребява същата метафора, когато пише по въпроси, свързани или
близки с религията. Тя липсва и в Манифеста на комунистическата партия от
1848 г., въпреки че в него религията и религиозността са споменати дванадесет пъти. Това говори, че нейната поява в конкретния текст е по-скоро плод
на литературен похват, използване на синоним (в случая на обезболяващо)
или просто търсене на емоционално въздействащ ефект, отколкото сериозно осмислено философско-политическо отношение към религията. Оттук
следва логичният въпрос доколко фразата въобще отразява възгледите на
Маркс. Това, което обаче е безспорно, е, че той наистина смята критиката
на религията за неизменна част от немската философия. В крайна сметка от
1845 г. нататък Карл Маркс губи интерес към темата и се посвещава почти
изцяло на икономическата теория. За разлика от него Фридрих Енгелс проявява много по-траен интерес към религията не само като явление, но и по
отношение на нейната историческа роля, което е широко застъпено в неговите съчинения.31
Четири години след публикацията на Карл Маркс отново срещаме опиума
като метафора в религиозно-политически контекст, и то при англиканския
духовник и проповедник Чарлз Кингсли (1819–1875), личен свещеник на кралица Виктория след нейното овдовяване през 1861 г. Освен свещенослужител
той също така е и университетски преподавател, историк, поет, писател
и не на последно място, реформатор, сочен за един от идеолозите на ранния християнски социализъм.32 Чарлз Кингсли издава и вестник Политика за
народа, в който през май 1848 г. публикува своето „Писмо до чартистите”,
включващо интересуващата ни метафора: „Никога не сме Ви казвали, че
30

Конкретно към тези особености на оригиналната фраза на немски и последващи разсъждения ме насочи
проф. д-р Христо Тодоров, за което съм му благодарен.
31
По-подробно за възгледите на всеки от основните марксистки идеолози Маркс, Енгелс и Ленин по
отношение на религията, степента на интерес на всеки един от тях и текстове по темата вж. напр.
в цялостните изследвания по въпроса: Turner, Denys. Marxism and Christianity. Oxford: Basil Blackwell, 1983;
McLellan, David. Marxism and Religion. A Description and Assessment of the Marxist Critique of Christianity. Macmillan
Press, 1987.
32
Russell, George, Masterman, Chdrles. Leaders of the Church 1800–1900. Frederick Denison Maurice (1907).
Kessinger Publishing, 2007, pp. 65-66 [прегледан на 23 август 2021]. Достъпен на: https://archive.org/stream/
frederickdenison00mastuoft/frederickdenison00mastuoft_djvu.txt. Марксистите са крайно критични към т.нар.
християнски социализъм, характеризирайки го като реакционно направление, опитващо се да прикрие религиозния мироглед със социалистическа фразеология.
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Библията е истински „Пътеводител на реформатора”, истинска книга на
бедния, истински „Глас Божий против тирани, паразити и измамници”... Използвахме Библията като полицейски наръчник, като доза опиум, за да успокоим претоварените товарни животни, като книга, позволяваща да държи
бедните под контрол... Казахме Ви, че Библията учи на търпение, но не казахме, че обещава свобода...”33. Съвсем очевидно е, че в случая Чарлз Кингсли
също акцентира върху успокоителния ефект на религиозните вярвания, но
същевременно е и критично настроен към дейността на Църквата и духовенството.
Между 1858 и 1860 г. се води т.нар. Втора опиумна война, причините за която са същите както и две десетилетия по-рано. Това допълнително засилва
присъствието на опиума като тема в тогавашните европейски общества.
Различното е липсата на ярко изразен религиозен елемент в тях, тъй като
постепенно схващането за опиума в обществото се променя драстично,
особено в последните десетилетия на XIX в. Тогава различните движения и
съюзи срещу търговията с опиум, за подобряване на общественото здраве
и борба с пороците обединяват усилия и постепенно успяват да наложат
концепцията за опиума като пристрастяване, а оттам и да превърнат въпроса в политически. Под тяхно давление и това на общественото мнение в
повечето европейски страни постепенно са приети закони за контрол върху
разпространението и употребата на опиум.34
На този обществено-политически фон през втората половина на ХIХ в. все
повече автори споделят откровения, правят наблюдения и дават определения за опиума, а неговото използване в метафорични конструкции продължава. Опиумът присъства в редица важни произведения на епохата,
сред които Лунният камък на Уилки Колинс (1868), недовършеният роман
на Чарлз Дикенс Мистерията на Едуин Друуд (1870), Портретът на Дориан
Грей от Оскар Уайлд (1890) и др. Но може би най-яркият литературен пример от втората половина на XIX в. са историите на Артър Конан Дойл за
Шерлок Холмс, които той започва да публикува през 1891 г. Популярният
детектив постоянно се сблъсква с какви ли не наркотични и отровни вещества и субстанции при разрешаването на своите случаи – хероин, морфин, токсини от екзотични растения и др. Самият Шерлок Холмс също има
навик редовно да се инжектира, като до края остава любител на кокаина.
Самият опиум присъства в много от разказите под формата на „опиумен
мак”, „опиумни бърлоги”, „пушачи на опиум”, „опиумни лули” и т.н., като в
повечето случаи има негативна конотация в съзвучие с описаната промяна на общественото мнение и нагласи.35 Могат да бъдат дадени и няколко
33

Душенко, Константин. Опиум для народа: история метофоры...
McKinnon, Andrew. Opium as Dialectics of Religion: Metaphor, Expression and Protest... p. 18. За политиките по контрол на наркотиците през ХХ в. вж. изследването: Thorogood, Joe. Opium evil or opium essential?
The geopolitics of drug control from 1909–1961. London, 2018. Достъпен на: https://discovery.ucl.ac.uk/id/
eprint/10054817/1/Thesis%20with%20corrections%201.pdf
35
McDonagh, Josephine, Wickes, Briony. The nineteenth-century opium complex: From Thomas Love Peackok to
Sherlock Holmes. – Literature and History, 2020, Vol. 29, p. 3-18. Този специален брой на списанието е тематично
озаглавен „Writing Opium and the Opium Wars”.
34
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по-конкретни примера. Знаменитият шотландски писател Робърт Луис
Стивънсън в едно писмо от 1880 г. до учения и журналист Джон Милър Доу,
споделя следното свое откровение: „Когато страдам умствено, историите са моето убежище. Приемам ги като опиум и считам този, който ги
пише за нещо като доктор на ума”36. Американският лекар, поет и писател
Оливър Холмс в своята мемоарна книга Над чаените чаши, публикувана през
1891 г., разсъждавайки върху физическите и интелектуални промени, свързани с възрастта, използва метафората по следния начин: „Старостта е
като опуимна мечта. Нищо не изглежда реално освен това, което е нереално”37.
Споменатите автори и заглавия са показателни за общата тенденция, характерна за втората половина на XIX в. – липсата на религиозен контекст
при употребата на опиумната метафора. Очевидно фразата на Карл Маркс
не е направила достатъчно силно впечатление на тогавашните поколения.
Твърде е вероятно и да циркулира някъде в пространството, вероятно в
маргинални социалистически или комунистически издания, но със сигурност
не и при най-известните и утвърдени имена на литературата и философията от този период.38

Световно популяризиране и вторично интерпретиране
Нов живот на „Религията е опиум за народа” вдъхва не кой да е, а самият
„най-велик теоретик и вожд на световния пролетариат” и „отличен полемист” Владимир Илич Ленин. През 1905 г. във в. Новая жизнь той публикува
статията „Социализъм и религия”, в която излага своите възгледи за отделяне на Църквата от държавата, придружено от задължителното заклеймяване на представителите на буржоазията като „лицемерни набожници”. Още в
самото начало на текста е използвана и метафората на Маркс:
Безсилието на експлоатираните класи в борбата с експлоататорите също
така неизбежно поражда вяра в по-добър задгробен живот, както безсилието на дивака в борбата с нуждата поражда вяра в боговете, дяволи, чудеса
и др. такива. Оногова, който цял живот работи и търпи лишения, религията
учи на смирение и търпение на земята, като го утешава с надежди за небесна
награда. А онези, които живеят от чужд труд, религията ги учи на благодарност в земния живот, като им предлага твърде евтино оправдание на цялото тяхно експлоататорско съществуване и на достъпни цени им продава
входни билети за небесно блаженство. Религията е опиум за народа. Религия36

The Letters of Robert Loius Stevenson [прегледан на 23 август 2021]. Достъпен на: https://
lettersofrobertlouisstevenson.wordpress.com/2015/01/04/when-i-suffer-in-mind-stories-are-my-refuge-i-take-themlike-opium-and-i-consider-one-who-writes-them-as-a-sort-of-doctor-of-the-mind/
37
Holmes, Oliver W. Over the teacups. Boston, 1891 [прегледан на 30 август 2021]. Достъпен на: https://www.
gutenberg.org/files/2689/2689-h/2689-h.htm
38
За запознаване с присъствието и на останалите наркотици освен опиума (хашиш, кокаин, морфин, хероин и пр.) в литературните произведения през XIX и XX в. вж. цялостното изследване по този въпрос:
Милнер, Макс. Въображаемият свят на дрогата. Литературната история на дрогите от Томас де Куинси до
Анри Мишо. София: ЛИК, 2004.
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та е вид духовна долнокачествена ракия, в която робите на капитала удавят човешкия си образ, исканията си за що-годе достоен човешки живот.39
Любопитен момент в иначе кратката статия на Ленин са и множеството
други определения и метафори, използвани от него във връзка с религията и
религиозните вярвания – „религията е вид духовно бреме”, „религиозна мъгла”, „религиозно оглупяване” и пр.40 Те напълно се вписват в острия, цветист,
образен и неособено въздържан полемичен стил на своя автор, характерен
именно с честото използване на подобен тип словосъчетания в търсене на
по-голям ефект у читателите.41
В „Социализъм и религия” виждаме и нещо друго. Сливане както на опиумната
метафора на Маркс, така и на алкохолната метафора, срещаща се при Хес и
Енгелс. Поради тази причина специално в това отношение Ленин няма особен
„принос”. Но не простото възпроизвеждане е важно, а това, че този текст
интерпретира темата по начин, който води до крайности, неприсъщи за основоположниците на марксизма. Прави впечатление, че новото схващане за
опиума от края на XIX в. също се е отразило в текстовете на Ленин. Налично
е едно заостряне в смисъл на религията като опияняващо средство, отвличащо пролетариата от класовата борба, като отрова, нещо опасно, вредно,
неприемливо, а не толкова като имаща успокояващ ефект. В тази връзка прави впечатление, че на много места и по различни поводи в негови текстове
се среща именно критика и дори непоносимост към довода за религията като
„източник на утешение за хората”. Този довод естествено е определян от
него като имащ „реакционно значение”42.
Ленин обаче не спира дотук. През 1909 г. той публикува многократно цитираната и препубликувана статия „За отношението на работническата партия към религията”, имаща ключово значение по отношение на фразата на
Карл Маркс и нейния „живот” в бъдеще. Ето и пасажа, отнасящ се до нея:
Религията е опиум за народа – това изречение на Маркс е крайъгълният камък
на целия мироглед на марксизма по въпросите за религията. Марксизмът разглежда винаги всички съвременни религии и църкви, всевъзможните религиозни
39

Ленин, В. И. Върху религията (статии и писма). Библиотека „Безбожник”, № 7. София, 1932, с. 8; Христоматия по основи на комунизма. Съставители Д. Средков и Кр. Бонков. София: Народна просвета, 1977, 183-184.
Тук е мястото да се изясни какво се разбира под долнокачествена ракия. В различните преводи от руски
на български, с особено видима разлика преди и след 1944 г., думата, срещаща се при Ленин за алкохол – „сивуха”, има няколко варианта: ракия, напитка, алкохол и др. В действителност в руския език под думата
„сивуха” се разбира домашно приготвена/рафинирана водка (самогон) с много ниско качество. Поради тази
причина сивее, откъдето идва и нейното наименование. Може да се оприличи с българската „шльокавица”.
Това обяснява защо в отделни преводи се среща като „долнокачествена ракия”, „духовна ракия”. Може би
по-точният превод би бил „духовна шльокавица”.
40
Пак там, с. 7-8, 17.
41
В други съчинения на Ленин, в които той се спира на религията, могат да се срещнат и следните словосъчетания, определения и прилагателни: „духовен гнет”, „средновековна плесен”, „умствен мрак”, „мрак
и мракобесничество”, „идейна и духовна палка/цепеница”, „нелепа лъжа”, „негоден продукт на негоден обществен строй” и пр.
42
В. И. Ленин об атеизме, религии и церкви. (Сборник поизведений, писем и других материалов). Москва: Мысль, 1980, 254-255; Маркс, К., Энгельс, Ф., Ленин, В. И. О религии. Москва: Политиздат, 1975, 16–17.
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организации като органи на буржоазната реакция, служещи за защита на експлоатацията и за замъгляване съзнанието на работническата класа.43
Както се вижда, Ленин поднася едно категорично твърдение не търпящото
двусмислена интерпретация. То се превръща в основополагащо за всички бъдещи комунистически идеолози, спиращи се на религиозни въпроси и проблеми, тъй като, както знаем, самата система функционира по начин, по който
позоваването на „класиците на марксизма” е задължително. В перспектива
това е и причината метафората на Карл Маркс да бъде сакрализирана. Не би
било пресилено, ако заключим, че именно благодарение на Ленин фразата на
Маркс придобива едва ли не онтологичен характер.44 Може да се направи и още
едно заключение. Очевидно е, че „Религията е опиум за народа” като проста и
разбираема формула импонира изключително добре на Ленин, тъй като пасва
както на неговия характерен полемичен стил, така и на неговата натура. Затова той ще продължи да я използва и цитира и в други свои текстове освен
цитираните две статии.
Разбира се, необходимо е да бъде направена една последна уговорка, свързана с
анализа на един немаловажен проблем – съществуващата семантична разлика
при употребата на метафората в цитираните два откъса от Ленин и в оригинала на Маркс. На пръв поглед изглежда, че няма особена разлика. При по-внимателен анализ обаче се вижда, че в употребата ѝ от Ленин се влага разбирането
за даване на опиум на хората от някого, в случая капиталистите, докато при
Маркс фразата не е свързана с каквато и да е препратка или намек за външен
фактор. Тази семантична разлика отразява в известна степен и техните възгледи за религията. Ленин я разглежда като инструмент за класово потисничество в така омразното му капиталистическо общество, а Маркс има едно
по-нюансирано отношение, което, макар и да я отрича като явление, все пак
признава нейното право на съществуване, очевидно продукт на философския и
интелектуален пейзаж, който го формира като политически мислител.45
Срещаме метафората и при основоположника на т.нар. социалистически реализъм, иконата на пролетарската литература и най-издаван съветски писател Максим Горки. При него се наблюдава известно влияние на Ленин:
Църковността е действала на хората подобно на мъглата и опиума. Празниците, кръстовите походи, „чудотворните” икони, кръщавките, сватбите, погребенията и всичко, с което църквата е влияла върху въображението на хората,
с което тя е опиянявала разума – всичко това е играло многозначителна роля в
процеса на „участието на разума” в борбата с критическата мисъл, отколкото е прието да се мисли.46
43

Основи на научния атеизъм. София: Издателство на БКП, 1962, 50-51.
Кондрашов, П. Н. Религия – опиум народа: история одного мифа [прегледан на 6 септември 2021]. Достъпен на: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/78326/1/978-5-88687-251-4_88.pdf
45
Pedersen, Esther. Religion is the Opium of the People... р. 355.
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Кузманова, Магдалена. За религиозните наслоения в празниците и ритуалите. – Философска мисъл, кн. 3,
1976, с. 87.
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И тук виждаме това разбиране и използване на опиума като метафора в смисъл
на опияняващо, приспиващо, отклоняващо от истинските социални злини и
проблеми средство, а не успокояващо. В този конкретен случая при Горки обаче на фокус не е обобщаващата представа за религията, а нейната ритуална
страна – църковността. За религията като такава той дава категорична характеристика в своята реч при откриването на II всесъюзен конгрес на Съюза на войнстващите безбожници в СССР през 1929 г. Нарича я „човеконенавистничество”. В същата реч той критикува и наличната и разпространяваща
се антирелигиозна литература като „неудовлетворителна” и „недостатъчно солидна”, особено на фона на „тежко въоръжените” и подготвени свещеници и богослови. Според Максим Горки тя, макар и да е все още недостатъчно
удовлетворяваща, има призванието да бъде „противоотровата” в борбата
с религиозния враг, лексика, вписваща се напълно в новата интерпретация на
Ленин за религията като нещо отровно и вредно за човека.47
Благодарение отново на Ленин, фразата на Карл Маркс започва да придобива и един особен вид „гражданственост”. Едно от най-почитаните места в
Москва е намиращият се при триумфалната Неглинска порта (по-късно порта на Възкресението) параклис на чудотворната Иверска икона на Богородица. Мястото е натоварено със символизъм и поради още една причина. Това
е портата, през която руските царе традиционно влизат на Червения площад. Непосредствено след завземането на властта от болшевиките по повод първото официално отпразнуване на Празника на труда на 1 май 1918 г.
на стената на Градската дума, намираща се срещу параклиса, е поставена
червена петолъчна звезда и надпис „Религията – опиум за народа”, видими от
голямо разстояние и символизиращи настъпилата промяна.48 Самият параклис е разрушен в края на 20-те години.
Опиумната метафора до такава степен придобива популярност в първите
революционни години, че нейната употреба става универсална. Като пример
може да се цитира един от не толкова известните, но може би най-важните държавни ръководители на Съветския съюз – проф. Александър Гойхбарг
(1883–1962), юрист, създател на Гражданския кодекс през 1922 г. и автор на
първия след Болшевишката революция проект за нова конституция на страната. Негова е „знаменитата” фраза: „Всеки класово осъзнат пролетарий
знае, че религията е опиум за народа. Но рядко някой осъзнава, че правото е
още по-отровен и опияняващ опиум за същия този народ”49.
Насърчаваната от властта атеистична пропаганда, характерна за 20-те и 30те години в СССР, също е подвластна на по-категоричното и радикално схваща47

По-подробно вж.: Стенографический отчет Второго Всесоюзного съезда Союза винствующих безбожников СССР. Москва: Акционерное издательское о-во „Безбожник, 1930.
48
Дымчишина, Александра, Семенова, Анна. „Русские дети ходят в церкви как в музеи”. Что думали
иностранцы о Москва сто лет назад. – Газета.Ru, 2 апреля 2017 [прегледан на 19 септември 2021]. Достъпен
на: https://www.gazeta.ru/social/2017/03/24/10591571.shtml?updated
49
Иоффе, О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское
правоотношение. Критика теории „хозяйственного права”. Москва: Статут, 2000 [прегледан на 19 септември 2021]. Достъпен на: http://civil.consultant.ru/elib/books/3/page_23.html
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не и освен „Религията е опиум за народа” все по-често се използва и метафората
„Религията – отрова за народа”. Последното пак е вдъхновено от самия Ленин,
който, както вече се спомена, неведнъж характеризира религията и като „рафинирана отрова за угнетените маси”50. Затова в тази новопоявила се фраза
отново виждаме проекция на наложилата се интерпретация на Ленин, станала
доминираща при следващите поколения комунистически идеолози и функционери.51 Благодарение на Съветския съюз, в който фразата на Маркс се превръща
в официален лозунг, става възможна дългогодишната пропаганда и масово разпространение, което в крайна сметка довежда до нейната известност в световен мащаб.52 Поради тази причина именно тя, а не някоя друга от цитираните
опиумни метафори, продължава да е най-популярната и до днес. А свързването
ѝ в този смисъл от всички с Карл Маркс и с комунистическата идеология създава
грешните представи, поне що се отнася до нейната първоначална употреба.
Естествено активността на съветската държава в пропагандирането на
атеизма и провежданата крайно агресивна антирелигиозна политика предизвикват реакции в част от световната общественост. Освен вълна от съчувствие и всестранни опити за оказване на помощ на РПЦ и вярващите в
страната в междувоенния период се наблюдава и сериозен ръст на философската, културната и историческата критика на атеизма. В някои от тези съчинения на съмнение е подложена и масово тиражираната от новата власт
фраза на Карл Маркс. Тогава за първи път се правят опити да се проследи дали
тя има друг първоизточник, доколко отразява неговите собствени възгледи
и дали просто не е заимствана. Появяват се и първите публикации, обръщащи внимание на употребата на опиума като метафора още при Хегел, Волтер
и Фойербах, като един от елементите, използвани за характеризиране на
религиозните вярвания. На анализ е подложено и заложеното в нея смислово
съдържание. Изказват се предположения, че Карл Маркс под „опиум за народа”
има предвид единствено религиозните суеверия, а не религията въобще. В типичния свой стил комунистическите автори омаловажават тези усилия да се
достигне до истината по два начина. Чрез заклеймяване на авторите като
„ревизионисти”, „реакционери”, „спекуланти”, „дребнобуржоазни елементи”,
„слуги на Църквата” и пр., както и чрез преекспониране на смисловото съдържание на фразата. Признавайки все пак, че Карл Маркс я е заимствал от „френските просветители”, те масово повтарят и разпространяват тезата за
50

Бонч-Бруевич, В. Д. Избранные атеистические произведения. Москва: Мысль, 1973, с. 37.
Като пример може да се приведе Анатолий Луначарски, един от видните руски революционери и съратник на Ленин, първи народен комисар на образованието от 1917 до 1929 г., академик на АН СССР. В своя
доклад пред първия конгрес на Съюза на войнстващите безбожници, провел се през 1925 г., той казва: „Що
се отнася до пролетариата, дотолкова доколкото той ще използва изкуството като свое оръжие, то,
разбира се, ще трябва да бъде лишено от всякакви религиозни примеси, а и точно обратното, ще излиза
против религията и ще се явява могъщо оръдие против този опиум, който църквата вари, за да трови
населението.” – Луначарский, А. В. Почему нельзя верить в Бога? Избранные атеистические произведения.
Москва: Издательство „Наука”, 1965, с. 244.
52
Показателна в това отношение е масовата употреба на метафората в заглавия на сборници, избрани
съчинения, брошури и книги, публикувани в Съветския съюз през този период: Гард, Н. А. Религия – опиум народа. Москва: Союзкино, 1931; Кордес, Иван. Религия – опиум для народа. Москва, 1933; Маркс, Карл. Религия – опиум
народа. Избранные очерки о религии и борьбе с ней. Москва: ГАИЗ, 1933; Сарабьянов, Владимир. Религия – опиум
народа. Москва: ГАИЗ, 1937; Религия – опиум народа. Сборник антирелигиозных материалов. Куйбишев, 1937 и др.
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„неизмерно по-богатото съдържание, което Маркс влага в тази съпоставка”,
за разлика от тях. Тази квинтесенция според тях е „за същността на религиозното учение, неговото реакционно съдържание, социални корени и условия за неговото преодоляване”, все неща, „неизвестни за философските предшественици на Маркс”.53 В тази връзка често се разпространява и тезата, че
„фойербахианството на Карл Маркс и Фридрих Енгелс е относително и служи
за трамплин за прехода към по-последователен материализъм”54.
Постепенното банализиране, а оттам и клиширане на фразата води до все
по-честата употреба на опиума като метафора с повод и без повод. Както
и в други подобни случаи, прекомерната експлоатация поражда негативен
ефект и тя започва да работи срещу себе си. За да се потвърди една друга,
не по-малко популярна фраза – „С твоите камъни по твоята глава”, междувоенният период е свързан и с началото на използването ѝ в обратен смисъл в
критичните по отношение на безбожието на комунистическата идеология
текстове. Като пример може да бъде посочен известният католически теолог кардинал Жан Даниелу (1905–1974) и неговата наистина прозорлива и често цитирана мисъл: „Истинският „опиум за народа”, отвличащ вниманието
на хората от основната им задача, е комунистическият мит за земен рай”55.

За някои проекции на опиумната метафора в България
Описаните тенденции са характерни за всички европейски страни, включително и за България. Ако се направи по-задълбочен преглед на публикациите
от този период, ще се види, че темата привлича вниманието на редица български архиереи, богослови, свещенослужители и общественици. В тази връзка могат да се приведат и няколко по-характерни примера.
Още през 1928 г. протойерей Йосиф Милошев отпечатва малката брошурка
Опиум ли е религията за народите? Като мотив за нейното написване той посочва свои разговори с „работници и техни водители”, които „поддържат неиздържащото критика мнение, че религията е опиум за народите”. Ценното в
иначе краткия текст на протойерей Йосиф Милошев е, че привежда десетки
цитати от известни социалисти с благоприятни и положителни квалификации за религията и християнството в частност. Лайтмотив в текста е неистинността в твърдението на Карл Маркс и благородните чувства, които
религията „буди в хората”. Книжката завършва със следните думи на автора:
„За велики дела се иска ентусиазъм, светло горение на духа. Нужна е религия.
Пътят към величието, към великите дела е във великата религиозност на
хората и народите. Религията не е опиум, а живот и сила за народите”56.
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Шахнович, М. И. Ленин и проблемы атеизма. Критика религии в трудах В. И. Ленин..., 166-167.
Григорьян, М. М. Курс лекций по истории атеизма. Учебное пособие. Издание второе, дополненное. Москва:
Мысль, 1974, с. 267.
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Church of the Incarnation. Bulletin, 16 December 2018 [прегледан на 20 септември 2021]. Достъпен на: https://
incarnation.church/wp-content/uploads/2019/01/Bulletin-16-December-2018.pdf
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Милошев, Йосиф. Опиум ли е религията за народите? Книжки за човека. № 2. София, 1928, с. 33. Три години
по-късно книгата претърпява второ издание: Милошев, Йосиф. Опиум ли е религията за народите? София:
Църковно настоятелство при черквата „Св. м. Параскева”, 1931.
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За разлика от протойерей Йосиф Милошев, който спори по отношение на истинността зад съдържанието на метафората, Борис Попстоименов (1904–
1946) – общественик, доктор по богословие и публицист, работещ дълги години към Културно-просветното отделение на Св. синод на БПЦ, е един от
тези, които я използват с обратен знак. Автор е на няколко книги и десетки
статии, противопоставящи се на комунистическата идеология и нейната
атеистична същност. Ето как той характеризира това „социално зло” в
своята книга Комунистическото безбожие, публикувана през 1932 г.: „Бедата
е само там, че сега се надига нова една демонична сила, която иска да разруши културата на християнството и да докара в историята нови периоди на
варварство. И това е вълната на комунизма с всички негови претенции да
бъде пълната и абсолютна истина в света, да бъде нова религия. Тази религия обаче не е религия на светлото творческо начало в живота, а религия на
слепия фанатизъм и на разрушението, религия, която действително носи истински опиум на народите”57. За съжаление последователно отстояваните
от него антикомунистически позиции по-късно ще станат причина за неговото физическо убийство след Септемврийския преврат през 1944 г.
В същия дух е и статията на Любен Казанджиев „Религията или атеизмът
е опиум за човечеството”, отпечатана в Църковен вестник година по-късно
(1933). Самата метафора той определя като „инцидентна фраза”, плод на невежество и повърхностно разбиране за това какво представлява религията.
Описвайки подробно съществуващото положение в Съветска Русия и „ужаса
на атеистичната идеология” със своя „атеистичен опиум”, която носи „изтребление, разрушения, милиони безпризорни деца, безподобен глад”, Любен
Казанджиев прави следното обобщение: „Самата марксистка материалистическа доктрина е един истински опиум както за всеки отделен народ, така
и за човечеството в цялост... След този грандиозно зловещ пример цялото
човечество и всеки мислещ човек поотделно трябва да изтрезнеят веднъж
завинаги и да престанат когато и да било да всмукват най-злотворния опиум, който някога му е бил предлаган – ядната отрова на атеизма”58.
Може би примерите не биха били пълни, ако не приведем и лекцията на преподавателя от Богословския факултет на СУ Борис Маринов „Опиум ли е религията за човешката душа?”, изнесена при откриване на учебната година през
1943 г. и публикувана следващата година в Годишника на факултета. Аргументите му да се спре на темата са свързани с неразбирането според него при
повечето хора на „нейната основателност”, тъй като опиумната метафора
„се разпространява и с течение на времето се превръща в принципиално идеологическо положение”. Основна причина за това е, че „откак болшевиците
взеха властта в Русия, с особена фанатичност го популяризират почти във
всички страни”, което пък кара и „у нас социалистите и комунистите, на събрание и чрез писания” да „насаждат заучената фраза”. Вследствие на това
„тя живее днес в душите” на „интелигентни люде, учещи се и студенти”. В
57

Попстоименов, Борис. Комунистическото безбожие. София, 1932, 22-23.
Казанджиев, Любен. Религията или атеизмът е опиум за човечеството? – Църковен вестник, год. XXXIV,
бр. 31 от 29 юни 1933 г., 351-353.
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своя анализ Борис Маринов се спира надълго върху медицинската страна на
въпроса и влиянието на опиатите върху човека с цел да покаже абсурдността на буквалното четене и разбиране на метафората. Обстойно разяснява и
защо християнството има положителна роля в човешката история, спирайки се и на БПЦ. От всичко това той извежда своето заключение, че религията
не би могла да бъде опиум, а „еликсир, жива вода”59.

Осезаемо присъствие в културната и общественополитическата среда: нови употреби и превъплъщения
Интересът на писателите към опиумната метафора като литературен похват също продължава, а христоматиен пример е самият Ърнест Хемингуей.
В краткия си разказ „Комарджията, монахинята и радиото”, публикуван през
1933 г. в сборника с разкази Победителят нищо не печели, той целенасочено използва всевъзможни и различни варианти на опиума като метафора. Един от
мексиканските музиканти, присъстващ в разказа, казва на един от главните
герои Фрейзър „религията е опиум за бедните”, опитвайки се да обясни защо
„няма вяра на попове, монаси и сестри”. Фразата до такава степен се „забива” в ума на Фрейзър, че предизвиква поредица от мисли, и то при условие че
„обикновено той избягваше да мисли”:
Да, и музиката е опиум за народа... А сега икономиката е опиум за народа – опиум за народа в Италия и Германия. А половото сношение? Дали и то е опиум за
народа? За част от народа. За някои представители на най-добрата част от
народа. Но пиенето е най-висшият опиум за народа, ах, чуден опиум. Макар че
някои предпочитат радиото, още един опиум, евтин и доскоро използван от
мене. Към изброените трябва да прибавим и комара, истински опиум и един
от най-древните. Амбицията е също опиум за народа, а наред с нея и вярата
във всяка нова форма на управление... Но къде е истинският? Кой е истинският, действителният опиум за народа? Той много добре знаеше. Отговорът току-що се скри зад ъгъла на най-осветената част от мозъка му, където вечер,
след няколко чашки, всичко се проясняваше... Какъв е той? Разбира се, хлябът е
опиум за народа. Ще го запомни ли и дали и при дневна светлина ще има същия
смисъл? Хлябът е опиум за народа.60
След този порой от мисли и още няколко разменени фрази с други герои темата за опиума завършва по следния начин: „Революцията – помисли мистър
Фрейзър – не е опиум. Революцията е катарзис. Екстаз, който може да се продължи само от тиранията. Опиумите са нужни преди и след това”61. В случая
очевидно целта на Хемингуей е не просто да използва метафората, а да покаже
както нейната универсалност, така и нейната абсурдност. От друга страна,
59

Вж. по-подробно: Маринов, Борис. Опиум ли е религията за човешката душа и за народите? Встъпителна лекция, четена на 29 октомври 1943 г. – Годишник на Софийския университет. Богословски факултет. Том
XXI, 1943–1944. София, 1944, 3-26.
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Хемингуей, Ърнест. Комарджията, монахинята и радиото. – Старецът и морето. Повест и разкази.
София: Отечество, 1982 [прегледан на 20 септември 2021]. Достъпен на: https://chitanka.info/text/8859komardzhijata-monahinjata-i-radioto
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разказът подкрепя твърдението, че опиумната метафора вече е добре разпознаваема и безспорно твърде популярна през 30-те години на ХХ век.62
Тази популярност, както и промените в същността и използването на метафората се запазват като тенденция и след края на Втората световна война,
като продължава да присъства все по-осезаемо в текстовете на европейските и американски учени, писатели, интелектуалци, че и политици. Още през
1947 г. в публикувания посмъртно сборник с афоризми на френския философ
и религиозен мислител Симон Вейл Гравитация и грация срещаме следната
нейна сентенция: „Не религията, а революцията е опиумът за хората”. И тук
виждаме поредния пример за това нейно използване с обратен знак, започнало още през 20-те години.
Най-популярната метафора с употреба на опиум през ХХ в. извън комунистическите и промарксистки среди може би принадлежи на френския философ и
социолог Реймон Арон. През 1955 г. той публикува предизвикалата истинско
сътресение в западните академични среди, политически кръгове и обществено мнение книга Опиумът на интелектуалците. Реймон Арон, използвайки
инверсията като литературен похват в заглавието на своята книга, определя именно комунизма като „морално и интелектуално разстройство” за
голяма част от интелектуалците в следвоенна Франция. Според него комунизмът е само привидно научна политическа идеология, докато в действителност е религиозна вяра – „секуларна религия”. По този начин марксизмът
се превръща сам по себе си в наркотик за групата, която той изследва – интелектуалците.63
Любопитното е, че същата тази година, в която излиза книгата на Реймон
Арон Опиумът на интелектуалците, самият Никита Хрушчов пред делегация
от френски парламентаристи, които са на посещение в Съветския съюз, заявява: „Ние продължаваме да бъдем атеисти. Ще се постараем да освободим
по-голямата част от хората от наркотика на религиозния опиум, който все
още съществува”64. Приведеното изявление иде да покаже устойчивостта
на заложените от Ленин идеологически клишета, продължаващи да живеят
собствен живот сред членовете на съветското ръководство.65 За разлика
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В междувоенния период също се появяват творби в стила на Томас де Куинси. Жан Кокто, френски
поет, писател, художник, сценарист и актьор, една от известните и влиятелни личности на френската
култура през ХХ в., публикува през 1930 г. своя поетичен дневник откровение Опиум: Дневникът на неговото
лечение.
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Kimball, Roger. The Opium of the Intellectuals. – The New Criterion [прегледан на 25 септември 2021]. Достъпен
на: https://newcriterion.com/blogs/dispatch/the-opium-of-the-intellectuals. Смята се, че първият, който използва метафората „опиумът на интелектуалците”, визирайки марксизма, е американският писател Едмънд
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Шкаровский, М. В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве. (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). Москва, 1999, с. 370.
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Независимо от съществуващата атмосфера в комунистическите страни, се намират хора, които да
поставят под съмнение точно тази интерпретация на метафората на Маркс. Така например в своя статия
от 1956 г. преподавателят в Духовната академия Димитър Пенов пише: „Безспорен факт е, че при робство и
гнет човеците потърсват Бога дори ако са били дотогава равнодушни към Него. В такива моменти те чувстват, че религията не е „опиум”, а е спасителна лодка, спасително въже за полетелия към бездната”. – Пенов,
Димитър. Отвъдност и отсамност на религията. – Църковен вестник, год. 57, бр. 13 от 29 март 1956 г., с. 4.
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от Никита Хрушчов един от новопоявилите се латиноамерикански комунистически диктатори – Фидел Кастро, е доста по-гъвкав: „Ако религиозното
чувство бъде поставено в опозиция на социалната промяна, то наистина се
превръща в опиум, но ако се присъедини към борбата за социална промяна,
тогава то е прекрасно лекарство”. Разбира се, тези негови разсъждения са
продиктувани от реалностите в Куба, страна с традиционно силно влияние
на католицизма и висок процент религиозно население.
През втората половина на 60-те години фразата на Карл Маркс е повод да започне дебат в комунистическите среди в Западна Европа, посветен на промяна в разбирането за ролята на религията. Основни генератори и идеолози са Роже Гароди, член на Политбюро на Френската комунистическа партия
(ФКП), и Жилбер Мюри, философ и политик, известен със сталинистките си
убеждения в рамките на същата партия. Последният е и професор в университета в Бордо и секретар на Центъра за марксистки изследвания, ръководен от Роже Гароди. В поредица от текстове и публични изяви през 1965 и
1966 г. те популяризират своето виждане за формулата на Карл Маркс като
фойербахианска, а религията – като играеща прогресивна роля в историята.
В противовес на съветските идеолози, Гароди и Мюри отстояват тезата за
присъщата хуманност на религията. Според тях „Религията е опиум за народа” не може да се съотнесе към всяка религия, а е продукт на своето време.
Самата опиумна метафора те смятат, че „се отнася единствено до религиозната идеология, до нейната практическа изява в антинародната и реакционна политика на църквата като институция”66. Идеите им срещат подкрепа и сред други комунисти, сред които може би най-известен е кубинецът
Сантяго Алварес. Няколко години по-късно Роже Гароди ще бъде изключен от
ФКП за ревизионизъм, а Жилбер Мюри ще скъса с партията и ще премине на
маоистки позиции.
Тезите, развивани от цитираните френски комунисти, имат влияние и върху други марксисти от Западна Европа. Немският философ, социолог и публицист с неомарксистка ориентация Ернст Блох в своето изследване Атеизмът в християнството, публикувано през паметната 1968 г., се опитва
да тълкува по нов начин фразата на Карл Маркс и да помири непомиримото,
повлиян от общата политическа атмосфера на своето време. Според него
Библията е пронизана от една хуманистична утопия, а „религията е опиум
за народа само тогава, когато защитава експлоататорския строй”. Поради
тази причина той ратува за мирно съвместно съществуване и обновление
чрез взаимно проникване. От една страна, марксизмът, който според Ернст
Блох е призван да решава проблемите на човешкото съществуване, ще обнови християнството, а то от своя страна ще спомогне за хуманизирането на
комунистическата идеология.67 Неговите разсъждения, разбира се, няма как
66
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да бъдат характеризирани по друг начин освен като поредната утопия, очевидно повлияна от популярната по това време конвергентна теория.
В интерес на истината, трябва да се отбележи, че тези разбирания не са характерни единствено за левите политически среди. Тезата за идеологическа конвергенция между християнството и комунизма е възприета например
от влиятелния италиански католически свещеник, теолог и философ Джулио Джирарди (1926–2012). В своята книга Марксизмът и християнството от
1966 г. той се спира преди всичко на видовете хуманизъм, които те изповядват, и тяхното предстоящо доближаване, условие за което е неизбежната
„либерализация” на марксизма.68
Бунтът срещу установения ред през 60-те години както на Запад, така и
на Изток, оставя своя отпечатък в използването и предефинирането на
опиумната метафора на Карл Маркс от философи и писатели. За разлика от
тези нови повеи „правоверните” комунистически идеолози не са склонни
на отстъпление, особено когато става въпрос за „класиците” на марксизма-ленинизма. Това може да бъде добре илюстрирано и през български пример.
В книгата на Тодор Стойчев69 Религия и общество, излязла през 1971 г., е даден
категоричен отговор на новите интерпретации, тръгнали от средите на
Френската комунистическа партия. След направения им обстоен анализ авторът дава категорична оценка:
В това отношение особено опасни са някои възгледи на Роже Гароди, който
под флага на творческия марксизъм и на борбата против закостенялостта
и догматизма изолира „вярата” от социално-класовите отношения и борби...
ограничава религиозния опиум само в рамките на реакционната религиозна идеология... Това ще рече, че Гароди не споделя по същество възгледа на Маркс за религията като опиум... Роже Гароди счита за нужно да се премине по-нататък –
от етапа на установяване близостта, сходството между отделни религиозни
и марксистки възгледи към етапа на тяхното „тържество”, към „интеграция”...
Опитите в това отношение на Гароди, Мюри и на други автори в случая се
свежда до следното: опиумът на религията е присъщ само на реакционните религиозни идеи.70
До края на комунистическото управление в страните от Източна Европа
Роже Гароди ще бъде даван за пример на ревизионист, станал оръдие на опитите религията да бъде използвана в арсенала на „антикомунистическата
идеологическа диверсия”: „Началото на своето отстъпление от марксизма
той започва с ревизия на марксовото определение на религията като „опиум
за народа”... Гароди атакува марксовото положение „Религията е опиум за на68

По-подробно вж.: Мизов, Николай. Хуманизъм и религия. София: Партиздат, 1971.
Тодор Стойчев е философ, един от първите теоретици на научния атеизъм в България, секретар на
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по въпросите на религията, материализма и атеистичното възпитание.
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рода” под прикритието на неговото уж „творческо” разбиране, т.е., че то в
никакъв случай не бива да се разбира метафизически, като дефиниция, която
важи винаги и навсякъде. За да докаже тезата си Р. Гароди използва друг прийом – квалифицира определението на Маркс като „фойербахианско”71.
Паралелно на тези процеси, дори зад Желязната завеса се наблюдава стремеж
за преодоляване на религиозната окраска на опиумната метафора. В излезлия
през 1967 г. роман на чешкия писател и бъдещ политически емигрант Милан
Кундера Шегата опиумът като метафора се превръща в център на целия
сюжет. Главният герой в картичка до своята иначе наивно вярваща в комунистическата идеология приятелка, в контекста на нейни писма и разсъждения пише на шега няколко кратки изречения: „Оптимизмът е опиум за човечеството. Здравият дух е признак на тъпота. Да живее Троцки. Лудвик”. Тази
шега, в която опиумът е вплетен като метафора, на практика се превръща
в най-важната фраза в книгата, тоест самата шега, довела до цялостна промяна в живота на главния герой, показваща абсурдността на комунистическата действителност.
Няколко години по-късно, като част от новата културна вълна, американският философ и писател Джордж Стайнър в книгата си В замъка на Синята брада: Някои бележки към предефинирането на културата (1971) също дава своя
принос в използването на опиумната метафора: „Днес голяма част от класическата музика е опиумът на добрия гражданин”72.

Неувяхваща слава и универсална употреба
Настъпилите след 1989 г. промени в света и изчезването на Съветския съюз
и режимите в подопечните му комунистически страни водят до логичното
предположение, че постепенно ще изчезне и опиумната метафора, поне нейният религиозен контекст, след краха на нейния най-голям популяризатор.
Това обаче не се случва. Различни антирелигиозно и атеистично настроени
автори продължават да я използват в различни варианти и нови интерпретации.
Така например американският романист Том Робинс в книгата си Кльощави
крака и всичко, публикувана през 1990 г., прави следните откровени разсъждения: „Религията не е нищо друго освен институционализиран мистицизъм...
религията е не само разделяща и потискаща, тя е и отричане на всичко божествено в хората... Тя не е просто опиумът на масите, тя е цианидът”73.
Опиум за народа. Религията като глобален бизнес проект пък е книга на руския
писател Александър Никонов, убеден атеист и либертарианец, имащ крайна
гледна точка, подигравателна и унизителна за вярващите хора.74 Британска71

Коцев, Константин. Атеистичното възпитание на учениците. София: Народна просвета, 1976, 12-13.
Steiner, George. In Bluebeard's Castle: Some Notes Towards the Redefinition of Culture. Yale University Press, 1974, p. 121.
73
Sengupta, Ramananda. Relilion is not opium, it`s cyanide. – Rediff, December 14, 2005 [прегледан на 22 октомври 2021]. Достъпен на: https://www.rediff.com/news/2005/dec/15ram.htm
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Никонов, Александр. Опиум для народа. Религия как глобальный бизнес-проект. НЦ ЭНАС, 2009.
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та писателка Зейди Смит в своя роман Бели зъби, издаден през 2000 г., пише:
„Ако религията е опиат за народа, то традицията е още по-зловещ аналгетик, просто защото рядко изглежда зловеща. Ако религията е стегната лента, пулсираща вена и игла, традицията е далеч по-уютна смес: маково семе,
смляно в чай; сладка какаова напитка, напоена с кокаин; нещо, което баба ти
може да е направила”75.
Разбира се, както и всяко друго провокативно действие, и тези нови атеистични напъни пораждат съответни реакции.
Университетският преподавател, теолог и писател Дейвид Гудинг и философът и математик Джон Ленокс публикуват заедно статии и книги на религиозна тематика с цел насърчаване разпространението на християнската вяра и преодоляване на трудностите, свързани с нейното приемане и
отстояване в новите условия през 90-те години на ХХ в. Поради тази причина
неслучайно озаглавяват своята най-популярна книга Християнството – опиум или истина?, опитвайки се да аргументират защо предлаганото от Маркс
безбожие като лекарство срещу неправдата, имащо претенция да бъде истински хуманизъм, е в действителност истинската причина за човешките
проблеми. Водещата теза е, че религията не може да бъде опиат, а именно тя
се явява лекарство.76
Полският писател и нобелов лауреат за литература Чеслав Милош в знаменитото си есе Дискретният чар на нихилизма, публикувано през 1998 г., пише:
„Истинският опиум за хората е вярата в нищото след смъртта – огромното
утешение от мисълта, че за нашите предателства, алчност, страхливост,
убийства няма да бъдем съдени”77.
В последните десетилетия метафората може да бъде срещната и в българска среда, употребявана от различни автори, предимно философи, социолози
и писатели. Например в своята История на социологията проф. Георги Фотев
я използва по следния начин: „Когато Хераклит се позовава на огъня, той няма
предвид чисто и просто природна стихия, която тъкмо като природна създава „световния порядък”. Това е по-скоро метафора, поетичен образ, който
обединява в едно безбройните страни на света и изразява пределно интензивното и всеобхватно преживяване на света. Хераклит е отхвърлил митологията, но не е открил и опиума на философията, и примамливите пътища
на теорията”78.
75

Цитатът от романа е достъпен на: https://www.goodreads.com/quotes/217366-if-religion-is-the-opiate-ofthe-people-tradition-is
76
Гудинг, Дейвид, Ленокс, Джон. Християнството – опиум или истина? Превод Венцеслава Узунова. София: Верен, 2004 [прегледан на 22 октомври 2021]. Достъпен на: https://chitanka.info/text/43638-hristijanstvoto-opiumili-istina/0. Първото издание на английски е публикувано през 1997 г.: Gooding, David, Lennox, John. Christianity
Opium or Truth? Gospel Folio Press, 1997.
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Czeslaw, Milosz. Discreet Charm of Nihilism. – The New York Review, November 19, 1998 [прегледан на 22 октомври 2021]. Достъпен на: https://www.nybooks.com/articles/1998/11/19/discreet-charm-of-nihilism/
78
Фотев, Георги. История на социологията. Том I. София: Труд, 2002, с. 125.
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Няколко години по-късно философът Боян Манчев публикува текста „Подивяването на народа. Опиум за масите или безкомпромисна демокрация?”, в основата на
който е неговото изложение пред двудневния академичен форум „Политиката
като борба? Власт и легитимност”, провел се на 8 и 9 юни 2010 г. В него опиумът
като метафора, присъстваща и в самото заглавие, е използван, за да открои
проблема с „формалния механизъм на представителната демокрация”, конформизма, предлаганите фалшиви ценности и липсата на достатъчна критичност
към този модел (наричан от него „режим”), наложил се в някои съвременни страни, включително България. Затова и в текста я срещаме многократно:
Новият режим на управление, прикриващ се зад кухата реторика на демократичните ценности, свежда идеята за демокрация до реторическа фикция, до производство на „опиум за масите”, осигуряващ тяхното подчинение... Защото да твърдим, че живеем в режим, който отхвърля репресията и насилието, би означавало да
се доверим на измамната реторика, с която този режим легитимира узурпацията
на властта, означава да се опияним с „опиума за народа”. Това е реториката на
циничния разум или суверенност. Да твърдим, че живеем в юридико-политически
порядък, който изключва насилието и прилага безрезервно принципите на правата на човека, който защитава безрезервно гражданите чрез закона, би било проява на опиумна наивност или на обикновено лицемерие... Може би, въпреки всичко,
дивият „бесен” народ, стигматизиран от времето на Хобс до днешната елитарна критика, отказва да субстанциализира идеологическия призрак, реторическата протеза на демокрацията; той не иска да се опияни с новия „опиум за народа”,
достатъчна му е цялата телевизионна нищета на съществуването му...79
В духа на използването на опиума като метафора с обратен знак е текстът
на публициста и християнски апологет Тома Петров „Материята като опиум”. Макар и в началото да се спира на фразата и да прави опит за нейния анализ, вниманието на автора е съсредоточено най-вече върху фундаменталните различия между християнския и марксисткия мироглед и вредите от
издигането на материята в култ.80
Популярният съвременен български писател Георги Господинов също е изкушен
от опиумната метафора, използвайки я в свой текст, посветен на високата
смъртност в страната вследствие разпространението на коронавирусната
инфекция, критикувайки съществуващите негативни и деструктивни настроения в обществото: „А ние ще потулим, ще се подсмихнем или ще извадим
бабаитското „аре марш оттука, бе, светът ще ми каже на мен какъв съм”. И
ще влезем в опиума на най-древния народ, нация, цивилизация, на хайдушките
копнения и македонския въпрос… Това винаги се харчи добре”81.
79

Манчев, Боян. Подивяването на народа. Опиум за масите или безкомпромисна демокрация? – Култура,
бр. 26 (2864), 9 юли 2010 [прегледан на 19 октомври 2021.] Достъпен на: https://newspaper.kultura.bg/bg/article/
view/17218
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Петров, Тома. Материята като опиум. – Консерватор, 13 юни 2018 [прегледан на 19 октомври 2021]. Достъпен на: https://conservative.bg/materiyata-kato-opium/
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Как най-тъжното място на света стана най-смъртоносното. – Дойче Веле, 1.10.2020 [прегледан на 19
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Опиумът като метафора освен в текстове на писатели82, интелектуалци
и журналисти83 все по-често се среща и употребява по отношение на съвременните технологии, а нееднократно е свързван и със социалните медии84.
През последните години се наблюдава тенденцията за използване именно в
този контекст.85
Всичко интересуващо ни и изброено – религия–марксизъм–технологии–опиумна метафора, може да срещнем в книгата на американския религиозен философ Филип Клейтън Органичен марксизъм. Една алтернатива на капитализма и
екологичната катастрофа (2014). Интересуващият ни пасаж е следният:
Марксизмът критикува доминиращата световна икономическа система, която позволява на хората да трупат толкова богатство, колкото могат, и да
го харчат, както пожелаят. Трябва ли да се учудваме, че тази критика предизвиква обратна реакция? Да придобиваш неща и да ги използваш егоистично е
част от човешката природа. Технологичният напредък – новият смартфон,
новото приложение, новата кола – правят всяка нова играчка по-примамлива и
пристрастяваща. Днес технологията, повече от религията, се превърна в опиум за народа. И в развитите, и в развиващите се страни хората копнеят да
придобиват повече и да консумират повече.86
Текстът на Филип Клейтън е в известна степен и пророчески, предвид определени действия на официалните държавни власти в днешен комунистически Китай. От есента на 2021 г. Китайската комунистическа партия предприе
кампания срещу пристрастяването към видеоигрите, включваща и забрана
на лица под 18 години да играят онлайн от понеделник до четвъртък, с изключение на часовете между 20.00 и 21.00. За запълване на освободеното време
китайските власти въвеждат изучаването на биографията на Си Дзинпин,
генерален секретар на ККП, председател на Военния съвет на ЦК на ККП и
председател (президент) на Китайската народна република. Допълнително е
предвидено да бъдат въведени часове за възпитание в „любов към партията,
страната и социализма”. В случая това, което е интересно, и е свързано с те82

Среща се дори и във фентъзи жанра. В книгата на Ричард Бакър Тъмнината, която предхожда от 2003 г.
метафората е свързана със знанието: Отговорите са като опиум: колкото повече попивате, толкова повече имате нужда. Ето защо трезвият човек намира утеха в мистерията. Много автори използват фразата и
по отношение на съвременната масова култура и развлечения, които според тях са се превърнали в постмодерeн опиум за народа.
83
В българската преса могат да бъдат срещнати какви ли не варианти в заглавия на статии и политически анализи: „Пенсията е опиум за народа”, „Опаковката – опиум за народа”, „Опиум на омразата”, „Партията на Слави предлага нов „опиум на народа”, „Манолова – опиум за народа?”, „Европеизмът е опиумът на
нашите елити” и много други.
84
Вж. напр.: Bretherton, Luke. Is Facebook the new opium of the masses? Social media and real political change. –
ABC, 17 September 2013 [прегледан на 22 октомври 2021]. Достъпен на: https://www.abc.net.au/religion/isfacebook-the-new-opium-of-the-masses-social-media-and-real-po/10099622; Taylor, Jim. Is Technology the New
Opiate of the Masses? – Huffpost, January 23, 2014. [прегледан на 22 октомври 2021]. Достъпен на: https://www.
huffpost.com/entry/technology-addiction_b_2040298
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Вж. напр.: Virtual reality will be the new opium of the people. May 6, 2016 [прегледан на 22 октомври 2021]. Достъпен на: https://www.idgconnect.com/article/3580061/virtual-reality-will-be-the-new-opium-of-the-people.html
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Organic Marxism: An Alternative to Capitalism and Ecological Catastrophe by Philip Clayton [прегледан на 20 октомври 2021]. Достъпен на: https://www.goodreads.com/work/quotes/43002625-organic-marxism-an-alternativeto-capitalism-and-ecological-catastrophe
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мата, е, че в кампанията по повод ограниченията държавните медии „щедро” използват определението „духовен опиум” по отношение на продуктите
на големите китайски компании за видеоигри, водещи до пристрастяване.87
Затова не е учудващо, че както преди комунистическите партии водиха борба с вярата на хората, така днес по примера на Китай е начената борба с технологиите, които по подобие на вярата също отклоняват от „идеологически правилния път”, защото контролът над тях не е достатъчно ефективен
и подлагат на съмнение авторитета на партията.
И накрая би било любопитно да споменем за съществуващото отношение на
част от днешните западни марксисти към религията в светлината на метафората на Карл Маркс. Много от тях твърдят, че прочутият пасаж е погрешно интерпретиран и марксизмът не би трябвало да се противопоставя
на религията. Според новите схващания фразата на Карл Маркс отразява неговото разбиране за религията като своеобразно убежище/пристан от непоносимото капиталистическо потисничество. Следователно марксизмът
може да се разглежда като съвместим с религията, идея, която, както видяхме, се заражда и лансира още през 60-те години на ХХ в. в западноевропейските марксистки кръгове. Естествено, това разбиране е породено по-скоро от
съвременните политически и обществени реалности, обстоятелства и нагласи, отколкото да отразява някакво заблуждение, в което марксистите са
живели през последните 150 години, интерпретирайки погрешно сакрализираната от самите тях метафора на Маркс независимо от всички спекулации
с нея и претърпени метаморфози в различните исторически периоди.88

***
Добре известно е, че още Аристотел се опитва да дефинира какво точно е
метафора, използвайки характерния за него философски език. Затова не е
учудващо, че с времето различните автори започват да обръщат все по-голямо внимание на метафората, на нейния емоционален елемент и образност
като начини за постигане на определени познавателни цели или търсене на
по-силен сравнителен ефект. В интересуващия ни случай употребата на опиума като метафора в действителност е добре познат литературен похват
още преди появата ѝ при Карл Маркс. „Религията е опиум за народа” може и
да се схваща от повечето хора като квинтесенция на разбирането на Карл
Маркс за религията, но всъщност е породена от автори, несвързани с първите марксистки идеолози, и е част от общата културна атмосфера в Европа
от втората половина на XVIII и началото на XIX в. Въпреки това тя става известна и с времето навлиза масово в езика именно през комунистическата
87

Симеонова, Симона. Китай заменя онлайн игрите с любов към партията. Според правителството
технологичните компании са „духовен опиум”. – Сега, 8 октомври 2021 г. [прегледан на 20 октомври 2021].
Достъпен на: https://www.segabg.com/category-weekend/kitay-zamenya-onlayn-igrite-lyubov-kum-partiyata. Статията се базира на официални правителствени съобщения на държавните медии в Китай.
88
За по-подробен обзор на тази тенденция вж.: Cronin, Joseph. Still an opium? Contemporary Marxists versus
Karl Marx on the question of religion. – LSE Religion and Global Society [прегледан на 22 октомври 2021]. Достъпен
на: https://blogs.lse.ac.uk/religionglobalsociety/2018/05/still-an-opium-contemporary-marxists-versus-karl-marx-onthe-question-of-religion/
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пропаганда, очевидно вследствие честата и масова употреба на фразата
след завземането на властта от комунистическата партия в Русия. Тя редовно присъства в техните критични текстове по отношение на вярата и
религията, откъдето и придобива споменатата популярност. Превърната
в официален лозунг, фразата бива многократно възпроизвеждана, но също
така започва постепенно да губи своя първоначален заряд, да се превръща в
клише, да се подлага на съмнение и в крайна сметка да работи сама срещу себе
си. Затова в междувоенния период и особено след Втората световна война
опиумната метафора претърпява нови и различни метаморфози, изплъзвайки се от „контрола” на комунистическите идеолози и пропагандисти, наложили нейната употреба преди всичко в религиозен контекст.
От само себе си се налага въпросът защо именно тази метафора е толкова
разпространена, независимо от жанра и текста. На практика тя се превръща в една от най-известните и употребявани метафори и фрази, станали
нарицателни, наред с „Парите не миришат”, „Синя кръв”, „Хвърляне на прах
в очите” и много други. Универсалността, която тя си спечелва, очевидно е
свързана именно с простотата, категоричността и общоизвестността на
думите, използвани в техния преносен смисъл. Тоест е със силен емоционален
заряд и като всяка метафора притежава свойството да свързва необичайни
понятия по нетипичен за логическото мислене начин.
Както видяхме, опиумът като метафора продължава да живее свой собствен
живот. При нейната съвременна употреба някои автори се опитват да оригиналничат, други да избягат от връзката с религията, а трети я използват
в съвсем нови конструкции. Едно обаче е сигурно. И до днес опиумът продължава да бъде употребяван и предпочитан в метафоричното мислене и изразяване със своите проекции и епитети. В по-общ план може да се каже, че това
важи и за метафорите и символите, свързани с различните други видове опиати/наркотици, широко разпространени като индивидуално възприятие и
разбиране, социален проблем и константна тема в обществения дебат. Но
както стана ясно, метафорите имат специфики със своите положителни и
отрицателни конотации, подвластни на различните културно-исторически
периоди и съответните обществено-политически употреби. По някакъв
своеобразен начин те носят в себе си възприемчивостта, крайността и радикализма в мисленето, стигмата на заклеймяването, но също така и притежават заряд на своеобразна носталгичност по един загубен утопичен свят,
белязан от романтизма като културно явление. Или казано по друг начин – независимо от всички обстоятелства и уговорки, в крайна сметка, този тип
метафори не оставят никого равнодушен, продължавайки да играят важна
роля в личностните и обществени нагласи и възприятия.
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Кардинал Томаш Шпидлик (1919–2010) е роден
в Босковице, Моравия. Постъпва в Ордена на
йезуитите през 1940 г. Учи философия в Бърно
и теология в Маастрихт. През 1949 г. е ръкоположен за свещеник, но не може да се върне в родината си, където комунистите са дошли на
власт. Изпратен е да продължи образованието
си в Рим, където завършва Папския институт
за Изтока и защитава докторат върху руската духовност. От 1955 г. преподава теология
на Християнския изток в същия институт и
в Грегорианския университет, като същевременно сътрудничи на мисиите на Радио Ватикана на чешки език. Неговите изследвания в
областта на християнския изток се ползват с международно признание. По-известните му книги са: Йосиф Волоколамски. Една глава от руската духовност (1956), Софиологията на св. Василий Велики (1961), Духовната доктрина на Теофан Затворник. Сърце и дух (1965). Св. Григорий Назиански. Въведение в неговата духовна доктрина (1971),
Духовността на Християнския изток (1988), Руската идея (1994). През 2003 г. е въздигнат в кардиналски сан от папа Йоан Павел II. Предложеният тук текст е публикуван
в неговия юбилеен сборник A due polmoni. Dalla memoria spirituale d’Europa, Roma, 1999,
Edizione Lipa, p. 61–80.

кард. Томаш Шпидлик

НЕПОРОЧНОТО ЗАЧАТИЕ В
КОНТЕКСТА НА НОВОТО РУСКО
БОГОСЛОВИЕ
Спорът между двете църкви
Георги Флоровски пише: „Мария е избрана, за да стане Майка на въплътяващия
се Господ. Трябва да предположим, че е готова за това необикновено служение – тя е подготвена от Самия Бог. Можем ли да определим в какво се състои
характерът на тази подготовка? Тук се изправяме пред антиномията, за която вече споменахме. Пресветата Дева е представителка на целия човешки
род, т.е. на падналото човечество, на „Стария Адам”. Но тя е и „Втората Ева”,
с нея започва „ново поколение”. На Предвечния съвет тя е отделена от човечеството, но това „отделяне” не разкъсва нейната същностна връзка с
човешкия род. Възможно ли е да подредим това тайнствено противоречие
в логическа схема? Римокатолическият догмат за Непорочното зачатие на
Дева Мария представлява сам по себе си смел и благороден опит за решение.
Но такова решение има смисъл само в контекста на особеното и невярно в
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основата си понятие за първородния грях при католиците. По-точно казано,
този „догмат” е само ненужно усложнение, а неговата неудачна терминология затъмнява неоспоримата истина на католическата вяра”1.
Като голям защитник на християнската традиция, Флоровски безспорно е
усетил затруднението в този въпрос от гледна точка на богословския размисъл. Той определено не приема католическия догмат, но с голям такт го
определя като „смел и благороден опит за решение”, знаейки много добре, че
приемането на този догмат е повлияло върху развитието на Марииното почитание. Флоровски е доста далеч от други полемисти, например от Йоан
Максимович, архиепископ Шанхайски и Сан-Франциски, който публикува през
1937 г. във Владимирова, в Югославия, книжката „Как Светата православна
църква е почитала и почита Божията Майка”2. В този текст, където се изобличават „марианските ереси”, лъвският пай се пада на „извращенията на латиняните в новоизмисления догмат за „Непорочното зачатие” и истинното
почитание на Пресветата Богородица и Приснодева Мария”. За да се стигне
до следното заключение:3 „Въпреки праведността и непорочността на живота, който е водила Богородица, грехът и вечната смърт са проявили в Нея
присъствието си. И не е било възможно да не се проявят: такова е точното
и вярно учение на Православната църква за Божията Майка по отношение на
първородния грях и смъртта”.
Нямам намерение да възобновявам полемиките по начина, по който това се
е правило навремето. Нека по-скоро последваме съвета на Флоровски, който
подканва да избягваме особеното и невярно в основата си понятие за първородния грях. Противниците на Непорочното зачатие отбелязват с основание, че то е обвързано с понятието за грехопадналата човешка природа. И изтъкват, че ако Мария е могла да бъде освободена от този грях, тогава нямаше
как вече да бъде съпричастна на човешката природа, обща за всички човеци.
Можем да кажем обаче, че в случая са от голямо значение размислите на новите руски мислители върху природата, греха и личността; и че те представляват скъпоценен принос към универсалното богословие.4 Ето защо, възприемайки тези размисли, аз смятам да ги пренеса тъкмо в перспективата на
Непорочното зачатие, и то по начин, който би могъл да даде съвършено нова
основа на предишните спорове.

Разликата между „природа” и „личност”
В какво се състои величието на човека? Отците са единодушни: човекът е образ на Бога. Такава е истинската „природа”, природата на обоженото битие.
1

G. Florovsky, The Ever Virgin Mother of God, in: Collected Works, III, Belmont (Mass.), 171 s. Виж българското издание: протойерей Георги Флоровски, „Приснодева Богородица”, в: Творение и изкупление, Библиотека Православен калейдоскоп, том 3, София, 2008, с. 229, превод Павел Павлов и Емил Трайчев.
2
Как св. Православная церков чтила и чтит Божию Матер, Владимирова, 1937, с. 22.
3
Следвайки епископ Игнатий Брянчанинов. Б.а.
4
T. Spidlik, L’idea russa. Un altra visione dell’uomo, Roma, 1995.
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По такъв начин би могло да се придаде християнски смисъл дори на античния
нравствен принцип, издигнат от стоиците: задължението да живееш „според природата”. Наблягайки върху този факт, духовните автори открояват
и различни аспекти на съвършенството: познанието, свободата, властта
да господстваш над останалото творение5… Темата е обстойно развита в
Преданието.
Руските мислители през ХХ в. обаче издигат една нова идея. Интересуват
ги не толкова прерогативите на човешката „природа”, колкото фактът, че
човекът е „личност”, образ на личностния Бог; привилегия, която далеч надхвърля самия въпрос за „природата”. Оливие Клеман описва еволюцията на
тази тема: „изцяло основаваща се върху библейското откровение, темата
за личността намира своята богословска обосновка у Отците от IV в.; но на
равнището на божественото, а не още на човешкото съществуване”6.
За да се мисли тайнството на Пресветата Троица, е необходимо да се прави
разлика между единната божествена природа и трите Личности. В христологията дефиницията от Халкидонския догмат различава в единната личност
на Христос две различни природи. Но в антропологическите анализи актуалността на това различие става ясна много по-късно, както пише отново
Оливие Клеман: „Струва ми се, че заслугата на руското богословие и философия от ХХ в. са в това, че са възприели този подход”7.
Истина е, че още Боеций и неговите последователи търсят да освободят
личността от заробването на общата природа. Затова и неговата дефиниция на личността става класическа: „личността е индивидуална субстанция на разумната природа”8. Въпреки връзките, които я обвързват с общата
природа, личността се ползва с известни привилегии. Бог, давайки на човека
разум и свобода, му е преотстъпил, така да се каже, „правото на освобождаване” от общото за всички други твари: човекът се издига от общата природа на биващото, за да се превърне в привилегирована природа.
Размислите на руските мислители изхождат от една обща гледна точка. За
тях е абсолютен приоритет личността като даденост; в очите на Бога
в личността е даден замисълът на творението, който се осъществява в
една детерминирана природа. Този приоритет препраща към троичното
тайнство, такова, каквото е описано от гръцките отци. Отецът, Синът
и Светият Дух осъществяват единението Си в една природа, ousia, като
не произтичат от нея, а я подтикват към съществуване. По същия начин в
христологията, за да разберем Христос, трябва да приемем като отправна
точка личността, а не двете природи.
5

T. Spidlik, La spiritualita dell’Oriente Cristiano. Manuale sistematico, Cinisello Balsamo, 1995, 63ss.
O. Clement, „Apercus sur la theologie de la personne dans la diaspora russe en France”, in: Nikita Struve, Mille ans
du christianisme russe (988-1988), Paris, 1989, p. 303.
7
Ibid.
8
Boethius, De duabus naturis et una natura in Christo (За двете природи и едната личност в Христа), 3, PL 64,
1345.
6
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Ето защо Христос е „първият човек” и същото твърдение би трябвало да е
приложимо към всяка човешка личност. „Личността означава несводимост
на човека до неговата природа”. Човекът не съществува извън природата си,
но я надмогва безкрайно (като един вид ek-statsia)”9. За Павел Флоренски личността е духовният лик на човека; тя е антитетична на природата. И от
тази антитеза се създава динамиката на вътрешния живот.10

Как се ражда личността
Отговорът бива даден в размислите върху троичността. Личността се ражда от свободните отношения на любовта (агапийността).11 Чрез любовта
са създадени и осветени човешките личности. Бог е Отец, защото има Син и
„синове”, а те пък поддържат братски отношения с другите. Без тези отношения любовта би била сатанинска, пише Б. Вишеславцев.12
Бердяев обаче отбелязва разликата между Божествената личност, която
може да е само „агапийна” (любовта, която дава, дарява), и човешката личност, която в отношенията си с другите не само дава, но и желае да получи.
Следователно е и „еротична” (еросът е възжелаване на благото), а с нейното
„агапе” се измерва личното ѝ съвършенство.
Това „агапе” е по природата си „кенотично”, то, давайки, се „понизява”. В тринитарния живот Отецът е в пълно общение със Сина, а Синът безрезервно
приема волята на Отца; обаче Синът се „понизява” (Фил. 2:7) от любов към човеците. Тогава дори човешката личност, за да бъде такава, трябва да осъществи собствения си kenosis. В това е нейната творческа анихилация. Чрез това
обедняване или консумация на Аза, чрез това „понизяване” „Азът се отказва от
себе си и по този начин нарушава низшия закон на тъждеството, преставайки
да бъде гол Аз”13; така се ражда личността, дадена в мярата на своята любов.

В какво се състои същността на греха?
Ако достойнството на човека се състои в това, че той е личност, тогава
злото, което отхвърля тези негови отношения, би трябвало да разрушава
битието и следователно е преди всичко враг на човешката личност. В този
контекст е разбираемо защо Владимир Лоски твърди, че грехът е „падение на
личността в природата” или още, че е „размиване между личността и природата”.14 Личността е изградена от отношения на любов; и обратното, грешникът „се заявява като собственик на една природа, която отъждествява
със себе си, пресичайки нейните отношения”.15
9
10
11
12
13
14
15

O. Clement, Apercus sur la theologie de la personne, 307.
П. Флоренский, Философия культа, Богословские труды, 17, 1997, 139.
L’idea russa, cit. 28 ss.
Б. Вышеславцев, Вечное в русской философии, Ню Йорк, 1955, 63.
П. Флоренский, Столп и утверждение истины, Москва, 1914, Письмо пятое.
Vl. Lossky, Essais sur la theologie mystique de l’Eglise de l’Orient, Paris, 1944, 117.
Ibid.

79

Съвременно богословие

Можем все пак да се запитаме: защо грехът се мисли като „падение”? Този
въпрос е бил отправян към Отците, които са виждали в Адам максимума на
съвършенството. Руските мислители разглеждат творението в динамичен
модус, като прогресивно „ставане”: а грехът се възприема като обратната
страна на тази динамика. Според Лев Карсавин грешникът иска „наполовина
битие” или „наполовина небитие”, той се отъждествява изцяло с природата си.16 В тази „еволюционистка” перспектива изходен пункт е материята,
която е „непроницаема” и следователно „егоистична”, принцип на смъртта.
И за да не останем в смъртта, необходимо е да получи развитие жизненият
процес, който върви от егоизма към всемирната любов.
Да се борим със злото означава да отведем несъвършеното битие към неговото съвършенство, сиреч към личностността, следвайки движението
от смъртоносния егоизъм към вечния живот. Грехът съсипва този процес,
той ни води от живота към смъртта, към самоубийството. В Престъпление
и наказание на Достоевски Расколников изповядва: „Себе си убих, не старицата”17. Павел Евдокимов тълкува символично дори фамилията, която носи
престъпникът: „Расколников идва от разкол, от схизмата, разделението и
егоистичната изолация”18.
От тези предпоставки произтичат неочаквани заключения. Личността е
тази, която носи греха, ако не се освободи от него, а не природата. Личността
се ражда от отношенията. Личността на Христос се ражда в Неговото отношение с Отца. И тук няма грях, независимо че Той възприема греховната
природа на човеците, но я възприема с любов.
За личността на една майка е първостепенно отношението ѝ с нейния син.
Във вечното си призвание Мария е избрана, за да бъде Божията Майка на въплътения Христос. Това основополагащо отношение на Нейната личност е
зададено в отношението ѝ с Божия Син, затова Нейната личност не е могла
да бъде заразена от греха, независимо че Нейната природа е била човешка,
сиреч подвластна на греха.

Кога човекът започва да бъде „личност”?
Християнският морал не позволява убийството на човек още от първия миг
на неговото съществуване, от мига, в който той вече е личност. Не можем
да твърдим, че в началото той е бил само „природа”. Но как личността се
ражда в отношенията? Съществува някакво изначално лично отношение от
страна на Създателя. От самото начало на съществуването си ние имаме
зова на Бога, призванието. Това е първото „същностно” отношение, за да се
роди една личност. „Ако личността е абсолютен приоритет на битието, тя
е и първото начало на божествената свобода; в творението е вписано приз16
17
18

Л. Карсавин, О началах, Берлин, 1925, 59.
Ф. Достоевский, Преступление и наказание, III, 6, Берлин, 1919, 357 ss.
P. Evdokimov, Gogol et Dostoevsky ou la descente aux enfers, Bruges, 1961, 236.
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ванието на личността”19. Бердяев пише: „Личността изначално е призвана,
тя е призвание”20. Личността е дефинирана от същия автор като „духовна
категория, която е в отношение с Бога”21.
Но как се проявява тя? В промисъла на Бога този зов е формулиран още във
вечността. А във времето той се разкрива постъпателно. Виждаме го в случаите на конкретни призвания, съдържащи се в Библията, в извънредните
призвания на светците, всекидневно това се случва и в живота на всеки от
нас. Щом веднъж бъде разпознат, този зов изисква отговор от страна на човека.
Във формирането на личността се обединяват два различни, но съотносими
аспекта: на вечното деяние на Бога и деянията на хората, осъществени във
времето, на Твореца и творението в богочовешко сътрудничество.

Човекът, творец на собственото си съществуване?
Веднъж приели, че човекът творец сътрудничи в творческото дело на Бога,
можем да се запитаме какви са пределите на подобно сътрудничество. Не
е ли твърде дръзко да се каже, че човекът е творец на собствената си личност? В смисъла на моралното съвършенство изразът не поставя проблем.
Човекът, усъвършенстващ в себе си образа на Бога, се стреми към „подобие”. Но моралният аспект е неотделим от онтологическия аспект, мнозина
руски автори дори стигат до заключението, че човекът наистина „създава
собственото си съществуване”22. Убедителен аргумент би трябвало да бъде
първенството на свободата над необходимостта, първенството на онтологическия аспект над феноменологичния аспект. Ето защо не би трябвало
да бъдем мамени от опита, който ни дават сетивните усещания, нахлуващи
като времеви поток, като последователно сменящите се явления. Свободата, казва Николай О. Лоски, е нещо, надвишаващо времето, тя пребивава на
„прага на съществуването”.23 Сходна мисъл развива Лев Карсавин в книгата
си За началата.24 Там авторът настоява върху истината, че Бог е във всичко сътворено, което не лишава творенията от тяхното достойнство. Без
свободата човекът не би могъл да бъде наречен човек. По повод на „началата”
Карсавин поддържа схващането, че творението е част от Бога, макар да е
сътворено от нищото, но същевременно е и „самопораждане” от наша страна. В друга своя книга, За личността, същият автор уточнява: „Собствено
казано, тварта не е личност: Бог я сътворява от нищото, като от неопределен субстрат. Като асимилира свободно „божественото съдържание” на
този субстрат, личността, тоест човекът, за първи път може да заяви, че
е творческа.
19
20
21
22
23
24

O. Clement, Apercus sur la theologie de la personne, р. 305.
De l’esclavage et de la liberte de l’homme, Paris, 1946, 22.
E. Porret, La philosophie chretienne en Russie. Nikolas Berdiaeff, Neuchatel, 1944, 121.
L’idea russa, cit. 41 ss
Вж. В. Зеньковский, История русской философии, II, Париж, 1950, 205.
Л. Карсавин, О началах, Берлин, 1925.
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Как да вмъкнем тези толкова разнородни твърдения в традиционната доктрина? Нека започнем със съдържанието на „призванието”. Към него не трябва да се подхожда по профанен начин, възприемайки го като свободен избор на
работа, обучение, спътничество и т.н. В този случай изборът на призвание
предполага съществуването на една възможно най-зряла личност. Само така
разумно се избира правилният път в живота. Трябва да си даваме сметка обаче, че тази човешка нагласа е несъпоставима с призванието, възприемано
като зов на Бога. Чрез Своята мъдрост и във вечните Си заповеди Бог поверява специфична и неповторима мисия на всяка личност, тук се проявява
специфичното ѝ призвание, заради което тя е призвана към съществуване,
оттук идват силата и времето, необходими за осъществяването му.
Божественият зов, както вече казахме, изисква отговор, защото отношенията са реципрочни. Разпознаваме този отговор чрез жизнения си опит, често
той бива съпътстван от колебания, дори от неверие. И все пак именно той
задава целостността на човека, застанал пред Бога и долавящ Го със сърцето си. Как го вижда и го оценява Бог? Обемайки всичко с взора Си, Той долавя
пълния и окончателен отговор на човека, призванието му за вечността.
Чрез отговора си на божествения зов човекът изгражда своя живот заедно
с Бога Творец. Този процес се разкрива във времето, в зависимост от способността ни да го съзрем. Ала не е така в очите на Бога. За Него всичко е налично още от мига на творението: както призванието на човека, така и неговият отговор. Защото от съществуването на личността зависят тези
два елемента, без които тя би била обречена на самота: сътворяването на
човешката личност и богочовечността. Тъкмо това има предвид Семьон Л.
Франк, когато изтъква, че съзиданието на света е съвместен резултат от
свободата на Бога и от човешката свобода.25 В още по-голяма степен това е
приложимо към създаването на човешката личност, която е немислима без
свободата.

Спасителният kenosis на Христос – творческа всепълнота на
Неговата богочовешка личност
В човешкия живот има някои особено ценни и „силни моменти”, в които зовът
на Бога се явява в пълната си светлина, а човешкият отговор бива даден с
пълно съзнание. Като това „даване” включва не само това, което следва, но
и онова, което го предхожда. Същото е напълно приложимо и към земния живот на Иисус. Често казваме, че целият Негов живот е под знака на Кръста.
На Кръста Иисус отдава цялата Си воля в ръцете на Отца, обричайки се на
огромни страдания, отказвайки всяка подкрепа от страна на Провидението
на Отца, което дотогава Го закриля. Това е върховен акт на kenosis, на любов,
в която богочовешката личност на Христос достига невъобразими висини
на съвършенство. Това е изпълването на „диалога” с Отца: Отецът разкрива
25

S. L. Frank, La realta e l’uomo. Metafisica dell’essere umano, in: Il pensiero religioso russo. Da Tolstoj a Lossky, tr.it. di
P. Modesto, Milano, 1977] L’idea russa, 288.
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всепълнотата на Своята любов към човеците, стигаща дотам да изпрати
на смърт Собствения Си Син, приел безрезервно мисията. В този миг Христос
проявява изцяло богочовешката Си личност – на Спасител на света. И тук,
както пише Карл Ранер, не би могло да се очаква по-голяма всепълнота на откровението от откровението на Кръста.26
М. М. Тареев, професор по богословие в Московската духовна академия, е написал две книги, вдъхновили Флоренски заради понятието kenosis като същност
на спасителното дело на Христа.27 И все пак авторът, развил тази тема в цялата ѝ дълбочина, е Сергий Булгаков.28
За този богослов кръстът е не само едно от християнските тайнства, нещо
„сред” другите. Булгаков разкрива основанията на Христовия kenosis във вечния живот на Св. Троица. Ако кръстът в своя дълбок смисъл бе приложим само
към Христос като човек, нямаше ли да се стигне до пълно разминаване между
човешкото и божественото в отношението на Сина с останалите Лица на
Троицата? Отецът и Духът по тайнствен начин стават част от Страстите на Господа.29 За да се разбере това спасително за човека страдание, трябва да се изхожда от Бога, защото деянията на Христос са „теандрични”; не
можем да съвместим в битието две толкова различни отношения.
В Троицата, в божествения живот, безкрайната любов на Сина се съдържа в
отрицанието на собствената Му воля спрямо тази на Отца, в kenosis, но без
страдание; тук това е безкрайно блаженство. Във Въплъщението Христос
пренася същото отношение спрямо човешкия живот. Сам по себе си, този
факт също би могъл да не съдържа страдание. Но след грехопадението на човека пропастта между божествената природа и човешката природа е станала толкова дълбока, че въплъщението на Логоса е „кръст, поемащ всичко
върху себе си; kenosis се превръща в страдание. Той поема върху себе си всеобщия грях и ще трябва да „страда” до края, за да изгори беззаконието в пламъка на Неговата любов.

Ефектът на Христовия kenosis върху човешката природа
Както казахме, личността не произтича от човешката природа, а я „ек-стазира”. Човешката природа, корозирана от греха, е възнесена от Христос
въпреки последиците от нейната развала. Тя е в ненарушимо единство с Личността на Христос, тоест със съвършеното и безусловно подчинение на
волята на Отца, явила се в кулминацията на Кръста. Ето защо човешката
природа на Христа е била освободена от проклятието, била е незасегната от
греха. Тя изначално е освободена от развалата. И е освободена, но не пасивно,
а в изначалното си отношение с Личността.
26
27
28
29

Реч на Карл Ранер на Международния конгрес за Кръста, Рим, Антонианум, 13–18 октомври 1975 г.
М. M. Тареев, Уничижение Господа нашето Иисуса Христа, Москва, 1901, Сергиев Посад, 1908.
С. Н. Булгаков, Агнец Божий, Париж, 1933, глава 4: „Уничижение Господа (Kenosis).
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И все пак Христос е страдал и умрял. Как да го обясним? Личността на Спасителя е конституирана не само в отношението с Отца, но и в отношението на любов към целия човешки род. Тази огромна любов Го подтиква да се
уподоби на всички свои човешки братя, да приеме всички техни страдания и
смъртта, включително и греховете им. „А Той бе изпоранен за нашите грехове и понесе нашите недъзи” (Ис. 53:4). В живота на Иисус е имало моменти,
когато Той явява освобождението Си от развалата, вършейки чудеса, знак
за господство над поробеността от материята. Има и „знаци”, които да
затвърдят вярата на учениците в Неговата богочовешка природа. И накрая
имаме „съвършения знак”, тоест Възкресението от мъртвите, пълното освобождение на човешката природа, възнесена със Сина.
Земното състояние на Иисус отразява и неговото психологическо състояние.
Душата Му е прескръбна до смърт (срв. Мат. 26:38) От друга страна, трябва
да се чувства „блажен” заедно с бедните, плачещите, изгонените (срв. Мат.
5:3-10). От само себе си е ясно, че не е лесно за нас да проникнем в тайнството
на вътрешния живот на Иисус, освен чрез аналогия на състоянията на някои
големи мистици.

Christianus alter Christus30
Като християни свободно подражаваме на Този, Който е „първороден между
многото братя” (Рим. 8:29). Самите ние сме проводени в този свят от Нашия Отец със специална мисия: да приемем човешка природа от нашите родители заедно с всички човешки отношения, които раждането и човешкото
израстване предполагат. И както Синът, ние също трябва свободно да приемем волята на Отца. Това се случва в отделни привилегировани мигове от
живота ни, и то постъпателно. Както изтъкнахме, това не е проблем, защото всичко е настояще в очите на Бога. Нашата голяма слабост, за разлика от
Христос, е в това, че приемаме божествената воля частично. Отделяме много сили от нашата природа за самите себе си с егоистична любов, вследствие
на което човешката природа в нас остава неосвободена напълно от греха.
Егоизмът упражнява над нас властта си даже в отношенията ни с другите
хора още от самото начало на съществуването ни. Затова бихме могли да
възкликнем заедно с Давид: „Ето, в беззаконие съм заченат, в грях ме роди
майка ми” (Пс. 50:7). Този грях, който продължава да властва над нашата природа, се засилва в свободните и често порочни избори, в „личните” грехове.
Което засилва вътрешното разделение.
Поради тази причина светците очакват пълното освобождение от греха
едва в последната среща със Спасителя; напълно приемайки като своя изповедта на св. Павел: „И тъй, намирам у себе си такъв закон, че, кога искам да
върша доброто, злото стои до мене. Защото с вътрешния си човек намирам
услада в закона Божий, но в членовете си виждам друг закон, който воюва про30

Християнинът е друг Христос (лат.). Думи на св. Киприян Картагенски. Б.пр.
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тив закона на моя ум и ме прави пленник на греховния закон, що е в членовете
ми. Нещастен аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодаря
на моя Бог чрез Иисуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума си служа на
Божия закон, а с плътта – на греховния закон” (Рим. 7:21-25).
И тъй, последната и окончателна среща с Христос ще спаси християните
от греха и ще освободи нашата природа от развалата, в есхатологическо
състояние. И тъкмо този аспект осветлява привилегированата ситуация
на Мария. Нейната среща с Христос е несравнимо по-възвишена от другите,
ето защо тя се откровява на земята като eschaton, като окончателното съвършенство31.

Чистотата на Мария
Онези, които искат да отрекат католическия догмат за Непорочното зачатие, прилагат към Мария онова, което е всеобщо валидно за всички хора.
И имат своите основания. Дори тя, раждайки се, е станала съпричастна на
природата на грешника Адам. Но имаме обаче свидетелството на ангела:
„Радвай се, благодатна” (Лук. 1:28). А тази преизпълненост с благодат е несъвместима с греха. „Отецът я е предопределил – пише св. Йоан Дамаскин, – а
освещаващата сила на Светия Дух я е споходила, нея, пречестната, за да я
освети и обилно напои с благодат.”32 Мария е смятана за „неизгарящата къпина”, възпламенена отвътре от огъня на Светия Дух.
Преизпълнеността с благодат на Мария е част от вярата. Нещо, което единодушно се приема както от католическите, така и от православните богослови. Ето какво например пише Владимир Лоски: „Тя е преизпълнената със
святост... Тя е останала без грях във всеобщото господство на греха... и грехът никога не я е докоснал”33. Същото пише и Павел Евдокимов: „Органична
част от потомството на Адам, споделяща съдбата на всички, Мария обаче е
била съхранена от всяка лична нечестивост и всяко зло е било безсилно пред
нея”34. Забележете как авторът се изразява: „съхранена от всяка лична нечестивост”. Защото личността е тази, която извършва греха, не природата.
Следователно Мария, подобно на Христос, е без грях, макар да е съпричастна
на общата човешка природа, разядена от греха.

Моментът на пречистването
Проблемът, който се поставя в този контекст, е следният: от кой момент
се задейства тази сила на Светия Дух в Мария, и то по толкова невероятен
начин? Католическият догмат изповядва: от първия момент на живота ѝ.
От друга страна, мнозина автори говорят за пречистването на Девата в
мига на Благовестието. Ще цитираме като пример само няколко текста. Ди31
32
33
34
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онисий Бар Салиби (†1171 г.), прочутият сирийски богослов, позовавайки се
на Кирил Александрийски, казва: „Пита се защо Светият Дух се е спуснал над
Девата в мига на въплъщението и зачеването на Словото. Било е, за да се
прекъсне проклятието: „ще раждаш в скърби”, за да се пречисти и освети Мария.”35
Как се съгласуват тези две различни твърдения? Единствено в светлината
на вече казаното: чрез благодатта на Светия Дух, а призоваването от страна на Бога не се осъществява без съгласието на човека. Ето какво пише св.
Йоан Дамаскин: „От мига, в който Девата е дала съгласието си, Светият Дух
се е излял над нея, пречиствайки я”36.
От това следва ли, че Девата преди Благовещението би могла да е сторила
някакъв грях? Никой не се осмелява да го изрече. Как тогава да си обясним
пълната липса на грях преди събитието в Назарет? Отново по аналогия с
Христа. Иконите изобразяват раждането на Спасителя като прелюдия към
слизането в ада, а Младенецът е в ясли, имащи формата на гроб, „защото
целият живот на Иисус е бил кръстът” (Тома Кемпийски). По същия начин можем да кажем, че целият живот на Мария, от първия миг на нейното съществуване до знака на онова fiat (нека ми бъде по думата ти), е привилегирован
момент, в който свободата се осъществява чрез съгласието за нейното
призвание.
Григорий Палама поставя в центъра на историята на спасението майчинството на Мария. Ала тъкмо защото е център на спасението, това майчинство освещава всичко в две направления – преди и после. Палама пише: „То е
причината за предхождащи го събития, начало на нишката от по-сетнешни
събития, от което бликат вечни блага... то е всепълнотата и съвършенството на всичко, що е свято”37.
Ако Мария, „намираща се между Бога и целия човешки род” (както пише отново Палама38), освещава всички, то е, защото в „историята” на нейния живот
още от началата му би трябвало да се долавя тази освещаваща сила, която
според Палама е всеобща. Неслучайно иконописците придават на раждането
на Божията Майка специална атмосфера. Потапят я в сакрална среда, в храм,
което идва да каже, че е родена, за да стане храм на Христа. Мария е рожба на
Анна, жена, смятана за бездетна, ето защо раждането на Мария е било специална намеса на Бога. Девата е зачената „не от кръв, ни от похот плътска,
нито от похот мъжка, а от Бога” (Иоан. 1:13). Ето защо в Украинската църква православни и католици изповядват Непорочната, отбелязвайки това
тайнство в празника на „Зачатието на св. Анна”.39
35
36
37
38
39

Commentarii in Evangelia, CSCO, 2, S,XCVIII, Roma, 1906, 55.
De fide orthodoxa, III, 2, PG 94, 985 B.
Hom. 53, Atina 1861, 162.
Hom.37, PG 151, 461 A.
Cf. I.S.Gagarin, L’Eglise russe et Immaculee Conception, Paris 1876.
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Възнесената
Победата над първородния грях означава също и победа над смъртта, неотделима от този грях. Евгений Трубецкой пише: „Ако Бог е животът, какво е
тогава грехът, ако не лишеност от живот? Смъртта не е външно наказание
за греха, наказание, което би могло да бъде заменено с някакво друго, не чак
толкова тежко, смъртта изразява [буквално: е вътре в] самата природа на
греха”40.
Връзката между Непорочното зачатие на Мария и Възнесението ѝ на небето
е разработвана от мнозина автори. Някои дори твърдят, че Богородица не е
умирала, затова в древната иконографска традиция това тайнство е представено като Успението (koimesis) на Мария.
Аналогията с Христос решава проблема по нов начин. Личността на Мария е
изградена от привилегировани връзки с Бога, но също и от отношенията ѝ
на любов към хората и най-вече към Богочовека. В тази ситуация да приеме
смъртта за нея би било възвишен акт на любов както към Своя Син, на когото тя иска да се уподоби, така и към целия човешки род, чието спасение
желае. За нея това е победен акт: както и за Христос, Който приема живота
чрез смъртта.

Чистотата на Мария като добродетел
Непорочната чистота на Мария не е отрицание, а е положителна сила. Тя е
като acies ordinatа41, казват латинските литургични книги. Прелиствайки
речника на духовните книги на Изтока, откриваме, че терминът, използван
по интересуващия ни въпрос, е apatheia, дефиниран като „рай на земята”,
„възкресението на душата преди възкресението на телата”.42 Възраженията срещу споменатия термин идват този път не от хора от Изтока, а от
Запада, които по странен начин обединяват някои нови аргументи, издигнати от Изтока срещу Непорочното зачатие. В тази apatheia, смята Йоан
Лествичник, искаща да предпази човека от греха, има нещо негативно, поне в
следствията ѝ, нещо отдалечаващо я от нормалните човешки условия, превръщащо я в „камък или ангел”43.
Нека кажем, че аргументите на Йоан Лествичник произтичат от едно недоразумение. Истинската apatheia е различна. Тя не означава липса на развалена
природа, нито освобождение от нейните следствия. Напротив, силата на
любовта, дар на Светия Дух, е и израз в готовността да се отхвърли всяко
зло и то да се „дезактивира”. Владимир Лоски твърди по повод светостта на
Мария, че „грехът не е могъл да се осъществи в нея”44. Бидейки положителна
40
41
42
43
44

Евгений Трубецкой, Смысл жизни, Берлин, 1922, 190.
Армия, подредена за битка. Б.пр.
Св. Йоан Лествичник, Scala paradisi 29, PG 88, 1148 A.
Ep. 133 ad Clesiphontem, CSEL. 56, 246; Contro I pelagiani, Prol., PL, 23, 496 A.
Loc. cit.
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сила на Духа, чистотата на Божията Майка е очевидно „вътрешна”, както
отбелязва Павел Евдокимов: „Бог не действа върху човека, а вътре в него, не
въздейства върху Мария с пореден дар, а вътре в самата нея имаме синергия
на човешкото и на божественото”45. Става дума за перфектно осъществяване на идеала за обожването на човека, тъй скъп на гръцките Отци.
Владимир Лоски оправдава Марииното почитание, чрез което би могло да се
реагира срещу някои „преувеличения”, като прибягва до един убедителен аргумент: отдавайки цялата дължима почит на Девата, сме длъжни да подчертаем, че Мария не е Бог, че между Твореца и Неговото творение винаги ще има
огромна пропаст. Никой не би могъл да отрича това различие. Но разкриваме
ли го по достатъчно очевиден начин? Източното почитание е насочено към
онова, което е израз на нашето спасение: преодоляването на тази пропаст.
Мария е Небесната царица, която православната литургия прославя по начин, подобаващ на Бога (theoprepes doxa)”46. „Ето защо св. Григорий Палама нарича Божията Майка „границата на сътвореното и несътвореното”. Редом с
въплътената божествена ипостас е и обожествената човешка ипостас.”47
„Бог стана човек, за да стане човекът Бог” според патристичното схващане”.48 Тогава тайнството на Мария го изразява по най-добрия начин. „Божията Майка е получила последното условие, което ѝ е липсвало, за да може да
се превърне в съвършения човек, по мярата на Христовото съвършенство
(Еф.4:14).”49 „Прославлението на Божията Майка е eschaton, осъществен в една
сътворена личност преди свършека на света.”50
Превод от италиански: Тони Николов

45
46
47
48
49
50

La Novita dello Spirito, cit., 291.
A l’image…, cit., 194.
Ibid, 206.
Cf La spiritualita dell’Oriente cristiano, cit., 51 ss.
Ibid., 203.
Vl. Losky, A l’image…, cit., 206.
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РИМСКИТЕ КАТАКОМБИ И
НАЧАЛОТО НА ХРИСТИЯНСКАТА
АРХЕОЛОГИЯ
Катакомбите на Рим са едни от най-интересните и важни обекти на ранното
християнство, съхранили в продължение на столетия безценна информация
за живота на Ранната църква. Съществуват няколко хипотези за произхода
на катакомбите, като дълго време една от най-утвърдените беше, че те
изначално са направени, за да служат за погребване на мъртвите. Липсата на
достатъчно място в Рим за извършването на погребения на повърхността
според тази теория е довело до прокопаването на множество тунели под земята, в които в продължение на векове местното население погребвало своите мъртви. Почти паралелно с нея се утвърждава и друга теория, за която
днес има множество доказателства и която се приема от повечето учени, че
това са древни каменоломни, от които са били изградени множество сгради
в древния Рим.1 Катакомбите са прокопани в пластовете с вулканични отлагания, съставени от туфи и пуцоланова пепел, с дебелина десетки метри. Тоест вследствие на интензивната вулканична дейност в далечното минало се
е натрупала огромна вулканична маса, върху която възниква Рим и от която
древните строители са извличали материали за своите грандиозни строежи.
1

Fasani, G. Bozzano, F. Cercato, M. The underground cavity network of south-eastern Rome (Italy): an evolutionary
geological model oriented to hazard assessment. – Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 70, 2011, p.
533; Матвеевский, П. Катакомбы. Москва. 2012, с. 7.
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Основно това са вулканичните скали tufo pisolitico и tufo lionato, които поради
своята порьозна структура се обработват лесно, леки са и същевременно
здрави.2 От нея буквално са изрязвани каменни блокове с различни размери, с
които са построени много от сградите в Древния Рим. Същевременно вулканичната пепел pozzolana – pulvis puteolanus е използвана като част от сместа
за направата на прочутия римски бетон opus caementicum, който удивлява
със своята здравина и устойчивост и до днес.3 Вследствие на огромната
строителна дейност, за нуждите на която са извлечени тонове строителен
материал, са прокопани десетки километри тунели, които обхващат като
мрежа целия Рим. Тук е необходимо да отбележим, че не целият лабиринт от
катакомби е възникнал само и единствено вследствие добива на строителни
материали, една немалка част от тях са били прокопани единствено с цел да
послужат като места за погребение. В подкрепа на това е фактът, че голяма част от погребалните камери в катакомбите са разположени в пластове, които не са годни за употреба в строителството. Поради това двете
най-разпространени хипотези за произхода на катакомбите е необходимо да
бъдат обединени, а не противопоставяни. Защото катакомбите изначално
възникват като каменоломни, но впоследствие тези катакомби са продължавани и удълбавани само и единствено с цел осигуряването на достатъчно
място за погребения.4 Изказано е и предположение, че катакомбите от самото начало са служили като тайни подземни съобщителни връзки, но подобна
хипотеза не издържа критика.5
Катакомбите са разположени на различна дълбочина от 8 до 25 метра, а общата им дължина според различни проучвания варира между 100, 300, 500 и повече километра.6 Досега са разкрити над 60, но се предполага, че това са само
две трети от общото количество катакомби в Рим, защото подземният
град продължава да изненадва с нови открития.7 Броят на погребаните в катакомбите също трудно може да бъде изчислен, но различни изследователи
ги определят от 700 000 до няколко милиона души.8 Това голяма число не трябва да ни изненадва, като се има предвид, че населението на Рим през Късната
античност варира между 500 000 и 2 милиона и че в течение на няколко столетия в катакомбите се погребват по-голямата част от починалите жители
2

Fasani, G. Bozzano, F. Cercato, M. The underground cavity…, p. 534; Heiken, G., Funiciello, R., Veltroni, W. The seven
hills of Rome: a geological tour of the eternal city. Princeton University Press, 2005, pp. 42-50.
3
Ibid.
4
Rutgers, L. Subterranean Rome. In Search of the Roots of Christianity in the Catacombs of the Eternal City. Leuven,
2000, p. 43; Albers, P. Beknopte geschiedenis der Romeinse Katakomben. – In: De Katakomben Rome Valkenburg.
Gedenkschrift samengesteld door de archaeologische commissie van advies der Katakomben-stichting. Bussum, 1916,
p. 16.
5
Голубцов А. Из чтений по церковной археологии и литургике. СПб, 1917, с.332.
6
Robertson, R. The Christian Catacombs of Rome. – The Expository Times, 45(2), 1933, p. 90; Pilgrimage: From the
Ganges to Graceland: An Encyclopedia (ed. L. Davidson, D. Gitlitz), Vol. 1, Santa Barbara – Denver – Oxford, 2002, p. 534.
7
Вж. например: Ferrua, А. The Unknown Catacomb: A Unique Discovery of Early Christian Art. New Lanark: Geddes
& Grosset, 1991.
8
Вж. например: Rutgers, L. Managing Early Christian Funerary Practice in the Catacombs of Ancient Rome. New
Data and New Insights Using a Quantitative Approa – Studies in Late Antiquity, 3(2), 2019, рр. 212-250; Bodel, J. From
Columbaria to Catacombs: Collective burial in pagan and Christian Rome. – In: Commemorating the Dead: Texts and
Artifacts in Context. Studies of Roman, Jewish and Christian burials (ed. L. Brink, D. Green). Berlin – New York, 2008, pp.
178-179; Robertson, R. The Christian Catacombs…, p. 90, 93.
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на града.9 Най-ранните погребения в катакомбите са от края на I – началото
на II век10, като те са служили за място на погребение както на езичници, така
и на юдеи и християни.
По отношение етимологията на думата катакомба има изказани множество
предположения. Някои изследователи считат, че тя произлиза от латинското catatumbas – „между гробовете” или „между (в близост до) каменната кариера”, други, че наименованието идва от гръцкото κατά и латинското cuba,
което е заемка от гръцкото κύμβη и означава „дълбоко и пусто място”, „дълбоко под земята”.11
От началото на II век до Миланския едикт през 313 г. римските християни
масово използват катакомбите, за да погребват своите мъртви, както и
телата на хилядите мъченици за Христа, станали жертва на гоненията, които римската власт периодично провежда срещу тях. Римските закони дават
правото на погребение на всички поданици, без всякакво ограничение с оглед
техния социален статус и вероизповедание, а неприкосновеността на местата за погребение е гарантирана от тези закони. В този смисъл право на
погребение със съответния богослужебен ритуал са имали както робите,
така и християните. Християните използват това право, за да се събират
на спокойствие в катакомбите и да извършват своите богослужения както
в деня на погребението, така и в дните, когато се прави помен за поминалите. С особено внимание в катакомбите се ползват гробовете на християнските мъченици, където вярващите се събират, за да отбележат „дните за
раждането им за небесата”, тоест рождените дни на мъчениците, които в
християнски контекст се явяват дните, в които те са загинали за Христа
dies natales.12 Противно на наложилото се мнение, че християните са използвали масово катакомбите, за да извършват Тайнството на тайнствата,
светата Евхаристия, това е по-скоро изключение, отколкото практика. Те,
както и в първите дни след Христовото възкресение, продължават да се събират в частни домове и подражавайки на примера, оставен им от Христос
на Тайната вечеря, да извършват там своята Евхаристия. След издаването
на Миланския едикт, с който се слага край на гоненията срещу християните
и християнството се изравнява по права с останалите езически изповедания в империята, посещенията и погребенията в катакомбите не спират
изведнъж. Напротив, продължава се, макар и с много по-малък интензитет,
погребването в катакомбите, както и редовното посещаване на гробовете
на мъчениците. Именно от тези посещения и извършването на богослужения
на гробовете на мъчениците възниква правилото Божествената литургия
да се извършва върху престол или антиминс, в който са вложени мощи на мъ9

Pergola, Ph., Severini, F., Barbini, P. Christian Rome: Past and Present: Early Christian Rome Catacombs and Basilicas
(Monuments Past & Present), Roma, 2000, p. 8.
10
Rutgers, L. Subterranean Rome…, p. 43.
11
Ρόκκος, Π. Αρχή και γέννησις των κατακομβών. – Γρηγόριος Παλαμάς, 4, 1920, σς. 628 – 629.
12
Old, H. The Reading and Preaching of the Scriptures in the Worship of the Christian Church. Vol. 2, Wm. B. Eerdmans
Publishing 1998, p. 144
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ченик.13 През V век интензитетът на извършваните погребения и съответно посещения на катакомбите сериозно спада, като в края на този век вече
почти не се извършват погребения. В 608 г. император Фока подарил на папа
Бонифаций IV сградата на Пантеона в Рим. На следващата година на 13 май
папата тържествено осветил превърнатия в християнски храм бивш Пантеон. Храмът бил посветен на Пресвета Богородица и мъчениците. По този
повод папа Бонифаций извадил от катакомбите 32 конски впряга с мощи на
мъченици.14 В началото на IX в. папа Пасхалий I според един надпис в базиликата „Св. Праксида” изнесъл от катакомбите мощите на две хиляди и триста
мъченици и ги положил в различни храмове.15 Подобни изваждания на мощи на
мъченици от катакомбите, но в не толкова големи мащаби са правили и други
предстоятели на Римската църква, което буквално изпразнило от съдържание посещаването на катакомбите. Това довело до тяхното запустяване и
дори до пълната им забрава за няколко века.

Преоткриване на катакомбите
През 1554 и 1568 г. италианският монах августинец Онуфрио Панвинио, специалист по църковна история и библиотекар на кардинал Алесандро Фарнезе,
публикува две интересни и важни изследвания. Първото е посветено на базиликите на Рим16, а второто ‒ на гробищните места и погребалните обреди на
първите християни.17 Десет години след публикуването на последното произведение работници случайно откриват (31 май 1578 г.) на Виа Салария (Via
Salaria) древно подземно гробище – катакомба, съдържаща надписи и фрески
с несъмнено християнски характер.18 Сред първите, които посещават новооткритото гробище, е известният църковен историк и писател Цезар Бароний, който, макар и да осъзнава важността на находката, не може да вземе
участие в проучвания, защото вече е започнал своя голям исторически труд
Annales ecclesiastici19, написването на който поглъща цялото му внимание и
време.20 След първоначалната еуфория от откриването на катакомбата интересът към нея бързо затихва и в продължение на петнадесет години след
откриването ѝ единствените изследователи, които се опитват да направят някакво проучване, са испанският доминиканец Алфонсо Чиаконио и двама
фламандски миряни, Филип де Винге и Жан Хеврекс. Резултатите от изследването на Чиаконио не съдържат нищо важно и съществено. Изследванията на
двамата фламандци предполагат по-добри резултати, но техните записки
13

Попов, И. О почитании святых мощей. – Журнал Московской Патриархии, 1,1997, с. 74-79.
MacDonald, W. The Pantheon: Design, Meaning, and Progeny. Cambridge: Harvard University Press, 1976, p. 18.
15
Голубцов А. Из чтений по церковной археологии и литургике. Ч. I Сергиев посад, 1918, с. 80.
16
Onofrio Panvinio, De Praecipuis urbis Romae, sanctioribusque basilicis, quas septem Ecclesias vulgo vocant, liber.
Romae, 1570.
17
Onofrio Panvinio, De ritu sepeliendi mortuos apud veteres christianos, et eorundmn coemeteriis liber. Coloniae,
1568.
18
Oryshkevich, I. Roma sotterranea and the biogenesis of New Jerusalem. – RES: Anthropology and Aesthetics, 55.1,
2009, pp. 175-176.
19
Cesare Baronio, Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198, (12 vols). Rome: Ex typographia Vaticana,
1588 – 1607.
20
Oryshkevich, I. Roma sotterranea…, pp. 175-178.
14

92

2022 / брой 4 (171)

остават непубликувани и следователно с нищо не променят съществуващата картина на проучванията.21
Първият изследовател, който започва системното проучване на древните
римски катакомби и е редно да бъде наречен „баща на християнската археология”, е Антонио Босио. Роден в Малта през 1575 г., Босио е оставен в ранна
възраст под грижите на чичо си, който живее в Рим като прокурист на малтийските рицари. Самият Босио става член на Малтийския орден. На осемнадесетгодишна възраст той е привлечен от изучаването на ранните християнски надгробни паметници на Рим и от тогава до смъртта си през 1629 г.,
тоест един период от тридесет и шест години, той посвещава на изследването на катакомбите.22 Три години след смъртта му (1632 г.) резултатите
от неговите изследвания и проучвания са публикувани в един труд на латински, озаглавен Подземният Рим.23 Трудът е редактиран от оратория Северано
и публикуван за сметка на Малтийския орден. Трудът скоро става достояние
на европейските учени и има редица достойнства. Делото на Босио в едно
доста по-късно време е продължено от Джовани Баптиста де Роси. В много
авторитетни справочници името му ще бъде посочено като това на истинския баща на християнската археология заради по-систематичния и методологичен характер на проучванията, които прави. Той се противопоставя на
мнението на Босио, че катакомбата на св. Марк и Марцелиан, в която е погребан папа Дамас, лежи вдясно от Via Ardeatina, а не вляво, както вярва Босио.
През 1902 г. криптите на папа Дамас и на св. Марк и Марцелиан са открити от
Уилпърт в посоченото от Босио местонахождение. Трябва да отбележим, че
работата на Босио не е лишена от редица слабости и грешки, но не трябва
да пренебрегваме факта, че той е един пионер в своето дело и грешките са
неизбежни.
Повече от два века след смъртта на Антонио Босио почти няма напредък в
изследването на римските катакомби, голямата съкровищница на паметниците на ранното християнство. Протестантските автори и теолози или
напълно игнорират откритията на Босио, или ги опровергават за нуждите
на своите тези, без никога дори да са ги виждали. Като пример можем да посочим Джоузеф Бингъм, чиято работа за християнските старини е публикувана близо век след появата на първото издание на творбата на Босио, но той
не се е възползвал ни най-малко от резултатите на Босио в своите разследвания.24 Всъщност ранните римокатолически изследователи и автори също
не показват някакъв много по-дълбок интерес към християнските паметници от своите протестантски съвременници. Причините за това са различни,
но най-важната е, че за разлика от Де Роси в нашата епоха, Антонио Босио,
който прекарва целия си съзнателен живот в разкопаване на катакомбите,
21

Osborne, J. The Roman Catacombs in the Middle Ages. – Papers of the British School at Rome, 53, 1985, pp. 278-328.
Nicolai, V. Presentazione. – In: Roma Sotterranea, Roma di Antonio Bosio romano. Roma,1998, pp. 11-13.
23
Roma Sotterranea, opera postuma di Antonio Bosio Romano, antiquario ecclesiastico singolare de' suoi tempi.
Compita, disposta, et accresciuta dal M. R. P. Giovanni Severani da S. Severino. Rome, 1632.
24
Gaston, R. British Travellers and Scholars in the Roman Catacombs 1450 – 1900. – Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes, 46, 1983, p. 152.
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не основава школа за подготовката на археолози, които да извършват работата, която той така ентусиазирано започва и задълбочава. Последствието
от това е, че всички системни проучвания са прекратени с неговата смърт.
В своята колекция от раннохристиянски надписи, публикувана през 1699 г.,
Фабрети посвещава само една глава на християнските надписи в катакомбите, което е крайно недостатъчно предвид техния огромен брой в подземния
Рим. Двадесет и една години по-късно Болдети, който заема длъжността пазител на катакомбите, публикува една апологетична работа с малка научна
стойност за Гробищата на светите мъченици и древните християни на Рим.25
Трудът на Буонароти, посветен на стъклото в погребенията (Флоренция,
1716), има значително по-голям приносен елемент.26 Осемнадесети век ще
бъде запомнен преди всичко с унищожаването на християнски паметници и
много по-малко с труда на археолозите от този период, защото липсата на
навици, методология, знания води, от една страна, до разкриването на много
ценни за археологията предмети, но от друга, и до тяхното пълно или частично унищожаване. Под ръководството на Болдети например много раннохристиянски надписи са премахнати от местата, където първоначално са
били издигнати, и впоследствие разпръснати из различни римски църкви без
ясно посочване на местата, от които са взети. Впоследствие голяма част
от тези надписи са събрани от папа Бенедикт XIV (1740–1758) в Християнския
музей на Ватикана, чийто основател е самият той.27 За съжаление много безценни стенописи и надписи са повредени или безвъзвратно унищожени през
същия този XVIII век от незнание или небрежност.
Съвсем естествено е да се очаква, че създаването на специален отдел към Ватиканската библиотека и музей за събиране на християнски надписи и други
реликви на Ранната църква ще предизвика интереса и на римските антиквари. Такъв обаче първоначално не се проявява. Няколко години след смъртта на
папа Бенедикт XIV никой не се интересува от катакомбите. Около 1780 г. Серу
д'Агинкур посещава няколко от древните катакомби и копира за публикуване
в своята Histoire de Part par les monument редица фрески от катакомби.28 Но
Д'Агинкур невинаги се задоволява с копия. Следвайки примера на други изследователи в същата област, той твърде често желае да получи оригиналните
надписи и изображения и това насърчава системното унищожаване на паметниците ‒ всъщност той не прави нищо много по-различно от повечето
свои предшественици, а и от мнозина от своите следовници.
И все пак с първата половина на XIX век можем уверено да кажем, че започва
нова епоха в археологическите изследвания. Появява се трудът на Раул Роше
25
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Discours sur l'origine etc. des types qui constituent l'art du Christianisme (Разговор за
произхода и др. за жанровете, които съставляват изкуството на християнството, Париж, 1834), както и неговата Tableau des Catacombes de Rome (Списък на катакомбите в Рим, Париж, 1837), които имат голяма заслуга да бъде
събуден интересът към християнските паметници на Рим, въпреки че заключенията му не са особено убедителни и насърчителни. В Италия автори
като Сарти, Сетеле, Паскини, Де Минисис, Валентини, Манара, Кордеро и др.
пишат серия съчинения за катакомбите, християнските саркофази и ранните базилики в Италия, които имат по-скоро популярен, отколкото научен,
приносен характер.
Честта да открие нещо значимо и да напише сериозен труд принадлежи на
йезуита Марчи. Марчи е първият, който показва съществената разлика между аренария, или пясъчните ями в околностите на Рим, и галериите на катакомбите. През 1841 г. той публикува първия том на съчинение, което възнамерява да бъде една изчерпателна работа за раннохристиянско изкуство, но
поради различни причини не успява да завърши начинанието. Но Марчи оставя светла диря в проучването на християнските паметници на Рим. Най-достойният продължител на делото на Босио, спомогнал за превръщането на
християнската археология от интересно занимание, от хоби, в наука е Джовани Батиста де Роси (1822–1894). Големият принос на направеното от Де
Роси е разбирането му, че резултатите, представляващи най-голям интерес
и имащи най-голямо значение за историята на Ранната църква, могат да бъдат получени само чрез системни изследвания, основани на научни принципи.
Хубавото в случая е, че той е един от малкото, които могат да оделотворят
това теоретично разбиране на практиката, и този факт е признат от папа
Пий IX, който му възлага да започне теренна работа, която дава изключително добри резултати.
Работата на Де Роси разкрива по най-добър начин огромния му научен потенциал и знания. Той поставя действително християнската археология на академични начала, благодарение на проучванията си на катакомбите. Неговият
труд Подземният Рим (Roma Sotterranea, Рим, 1864–1877, в 3 тома) остава в редица отношения актуален и до днес, а времето потвърждава основните теории на Де Роси за гражданското и религиозното състояние на първите християни, както и за символичния характер на ранното християнско изкуство.
През 1863 г. той започва публикуването на своя Bullettino d'archeologia cristiana,
периодика, която е почти толкова необходима за изучаването на християнската археология, колкото и Roma Sotterranea. Де Роси създава и археологическа школа, където възпитаниците му се обучават в неговите научни методи
и продължават изследванията му. Тримата най-ранни негови ученици, Армелини, Стивънсън и Маручи, са автори на множество трудове със съществен
принос в развитието и популяризирането на християнските археологически
паметници и открития.
След Де Роси и преките му ученици се появяват и редица други изследователи, които извършват значителна работа с огромна стойност в областта на
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християнската археология. Такъв е йезуитът Гаручи. Най-важното негово изследване е История на християнското изкуство в шест тома, която съдържа
петстотин таблици с илюстрации. Като всяко начало не липсват и грешки,
изследването съдържа и редица неточности, което предполага прочит с повишено внимание. Друг голям изследовател е Джоузеф Уилпърт, който твори
близо две десетилетия след смъртта на Де Роси. Уилпърт се посвещава на
изучаването на раннохристиянската живопис, един отдел на християнската
археология, на който Де Роси не е могъл да обърне вниманието, което тя заслужава. През 1889 г. Уилпърт публикува своята Principienfragen der christlichen
Archaologie, студия, защитаваща принципите на тълкуване на римската школа на археолозите срещу нападенията на немски протестантски автори.
През 1892 г. се появява неговото изследване Die Gottgeweihten Jungfrauen, ценен
принос за произхода на религиозния живот. През 1895 г. той публикува и своето изследване Fractio Panis (Преломяването на хляба), в което описва цикъла на
свещените изображения в криптата на св. Прискила, известна като Capella
Greca, и показва връзката им с главната сцена, изобразена в този параклис –
Евхаристията ‒ това е сцена, разположена на апсидата, която той правилно
нарича fractio panis, „Преломяването на хляба”. Значението на Орантес (молещи се) фигури, които много често са изобразявани в раннохристиянските
гробници, за първи път е обяснено задоволително също от Уилперт в неговата Cyclus christologischer Gemalde (1891). Най-големият му труд обаче е Malereign
der Katakomben Roms (Фрайбург, 1903). Трудът се състои от два тома, в единия
от които са възпроизведени повече от шестстотин фрески от катакомба,
половината от които в цветове; в другия том, след като излага принципите си на интерпретация, авторът класифицира и описва различните цикли
на гробищните картини и интерпретира техния символичен смисъл. След
първоначалния труден и продължителен начален период и засиления интерес през XIX в. към катакомбите и християнската археология въобще XX в. се
характеризира с истински разцвет в проучванията, обработката и систематизирането на натрупаните знания, а броят на сериозните трудове по
темата е внушителен.
След толкова години на натрупване на археологически и исторически знания
за подземния живот в Римските катакомби дългите тунели под Рим все още
крият множество тайни и свидетелства не само за смъртта, но най-вече за
живота на ранните християни. Неслучайно там, под земята, се раждат първите иконографски сюжети като един разказ за вярата във вечността на
живота, вдъхнат в човека с Божието дихание. Със своята експресивност и
първичност те продължават да очароват почитателите на старината, но
и всички християни, които в живота на Ранната църква търсят ориентири,
в това число и естетически, за да изразяват своята вяра с езика на изкуството.
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о. Стоян Чиликов

ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА
СПОРЕД СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ И
СВ. ПОРФИРИЙ КАВСОКАЛИВИТ
В памет на скъпия приятел и колега д-р Васко Петров († 2021) и на
обичния о. Ангел Ангелов († 2021)

Възпитанието на децата е актуална тема през всички епохи. Тя е многопластова и може да бъде представена от различни гледни точки в зависимост от
изследователския интерес на автора. Интересен е паралелът, който може
да се направи между възгледа за възпитанието на децата на св. Йоан Златоуст и този на св. Порфирий Кавсокаливит, тъй като последният е наш съвременник.
Св. Йоан Златоуст е най-известният от църковните отци на Изток, чието
учение по много въпроси е идентично с това на Църквата през вековете. Същевременно той живее в епоха, в която Църквата провежда катехизация на
тези, които искат да приемат кръщение в Христос. Неговият трактат За
суетата и за възпитанието на децата е по всяка вероятност замислен като
част от тази катехизация, която той осъществява още като свещеник в
Антиохия. Текстът е своеобразно свидетелство за грижите на Църквата
през IV век за образованието на децата в Христос, за тяхното възпитание на
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основата на християнската вяра. Днес, в съвременната обстановка, в която се намира Църквата в България, има известно разминаване с думите на
св. Йоан Златоуст през IV век, което се дължи както на обективни, така и на
субективни фактори, защото у нас почти липсва християнско възпитание за
децата, както и катехизация за възрастните.
Св. Порфирий Кавсокаливит живее в средата на миналия век в Гърция на Света гора и в Атина. Той не е църковен писател в общоприетия смисъл, защото едва малка част от достигналите до нас текстове с негови размисли са
написани лично от него. Той е преди всичко пастир, духовник, самоук – почти
без светско образование, но с образование в Христос.1 Св. Порфирий е един от
църковните автори и отци на нашето съвремие, отличаващи се с най-много дарове от Бога, сред които дарбите на чудотворство и прозорливост.
Казаното от него в известен смисъл допълва възгледа за възпитанието на
децата на св. Йоан Златоуст. Св. Порфирий обръща внимание не на общото образование на децата, а конкретно на образованието им в Христос, изграждането им като християнски личности. Съпоставителният анализ на
разбирането на двамата светци ще ни позволи да проследим как се е развил
възгледът за възпитанието на децата според църковната традиция през вековете. Текстът няма за цел да полемизира със съвременните научни педагогически тенденции, а да представи възгледите за възпитанието на децата
на двама изтъкнати отци на Църквата от различни исторически периоди,
като парадигма за църковното учение в епохата, в която те живеят, и тяхното актуализиране днес.

1. Възгледът на св. Йоан Златоуст за възпитанието на
децата
През IV век започва процесът на взаимодействие между християнското възпитание и античните норми на възпитание. С християнизирането на икумената се възприема християнският мироглед и начин на живот и респективно
се осъществява образованието и възпитанието в Христос, което започва
от ранна детска възраст. В зависимост от епохата и историческия етап,
в който се намира Църквата, този процес на възпитание е имал своите възходи, превратности, колебания и изпитания. Той е свързан с промяната на
стария човек в нов (според израза на св. ап. Павел), с освещението на човека
вследствие живота му в Христос, което се изобразява в цялостното битие
на всеки един от членовете на Христовото Тяло. Едновременно с това протича процес на християнизиране на империята, който се изразява в развитието на нейната култура и изкуство, в постижения в различни области на
обществения живот, както и в промяна на мирогледа на всеки, приел христи1

Възгледът на светеца относно възпитанието на децата е предаден, като е запазена езиковата стилистика на автора. Същевременно с цел да се предадат максимално точно богословските му идеи на много
места е оставен „той сам да говори”. Относно богословско-аскетическите възгледи на преподобния отец
виж Чиликов, С., Сотириологията на Православната аскетическа традиция в древната църква и днес, въз
основа на словата на св. Доротей Газски (†560) и св. Порфирий Кавсокаливит (†1991). Философия 2, 2021, с.
168-179.
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янската вяра, който е едновременно член на Църквата и гражданин на империята.
Епохата на IV век е ключова, защото тогава се поставят основите на организираното и систематизирано възпитание на християните – както на децата, така и на възрастните. Свидетелство за това са съчиненията на св.
Йоан Златоуст относно християнското образование на възрастните – тези,
които се готвят за Кръщение или са вече кръстени, както и текстовете му
относно възпитанието на децата. Съчинението му За суетата и възпитанието на децата обхваща и двете групи. Първата част е продължение на казаните по-рано от Златоуст слова относно катехумените и неофитите, а
втората – относно възпитанието на децата2.

1.1. Възпитание и образование на децата в Христос
В съчиненията на св. Йоан Златоуст възпитанието има многопластово значение. Авторът употребява понятието в различни контексти: на първо
място като „възпитавам” и на второ място като „образовам”. В коментара
си на Посланието на св. ап. Павел до ефесяни3 св. Йоан Златоуст се придържа
към възгледа за възпитаването в контекста на казаното от св. ап. Павел.
В същността си апостолът на езичниците задава основите на християнското възпитание с призива към родителите: „И вие, бащите, не дразнете
децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне” (Еф. 6:4). Ап.
Павел пише „не ги дразнете”, а светоотеческата традиция, която изразява
Златоуст, посочва любовта като основен критерий във възпитанието на
децата.4
Противоположно на метода на възпитание в Римската империя през Античността, Златоуст не дава съвет за физическо наказание на децата, а за насърчение с любов и грижа.5 Възпитанието на човека в Бога започва от ранна
2

В това изследване ще акцентирам преди всичко върху съчинението му За суетата и за възпитанието
на децата, като текст, който съдържа в себе си най-важните идеи от възгледа на светителя относно
възпитанието на децата. В изданието на абат Мин това Златоустово съчинение го няма поради по-късното му признание. Пръв Combefis през 1656 г. публикува текста и доказва неговата автентичност. Тук
се цитира според изданието му в Malingrey, A. M. Jean Chrysostome.Sur la vaine glorie et ľ éducation des enfants.
Sources Chretiennes 188. Paris&Educions du Cerf, 1972.
3
Migne, J. P., Sanctus Ioannes Chrysostomus. In Epistolam Pauli ad Ephesios PG, 62, 149- 152.
4
Malingrey, A. M. op. cit. SC 188, 102; Χρήστου, Π. Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ομιλίες κατηχητικéς -Ηθικéς. Ἐλληνες
Πατéρες της Εκκλησίας 30.Θεσσαλονίκη, 1987, σ. 638.
5
Златоуст съветва родителите (бащата): „И ако видиш, че нарушава правилото, накажи го: кога със
строг поглед, кога с порицателна дума, кога с упрек, но го и хвали и обещавай награда” (Malingrey, A. M. op. cit.
SC 188, 120, Χρήστου, Π. Op.cit. ΕΠΕ 30, 650). Старият завет отразява възпитанието на децата според възгледа на Античността: „който жали пръчката си, мрази сина си, а който го обича, наказва го от детинство”
(Притч. Солом. 13:25). Новият завет е основан на любовта, която през ранната християнска епоха е основен фактор в общуването в християнския социум и семейство. Св. Йоан Златоуст не насърчава физическото наказание като метод: „Не злоупотребявай с удари, за да не привикне към този метод на възпитание,
защото ако привикне с това, че постоянно с него го възпитават, ще се научи да го пренебрегва” (Ibid). Той
по-скоро търси да запази авторитета на родителите и успешното възпитаване на децата с психологическия страх пред физическото наказание, отколкото самото наказание: „Заплашвай го с пръчката, но не
я употребявай. И заплахите да не бъдат оделотворени, но заедно с това нека да не му бъде ясно, че всичко
свършва със заплахи, защото заплахата тогава е добра, когато ѝ вярват, че ще бъде осъществена” (Ibid).
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детска възраст, затова св. Йоан Златоуст го разбира като процес на приобщаването на човека към истините на вярата и живот спрямо тях, за да не
стане „злото трудно изкоренимо” (κακία δυσανάσπαστος).6 В трактата си За
възпитанието на децата Златоустият пастир свидетелства за ползите от
запознаването на децата с библейските истини от ранната им възраст. Това
е възпитание в „наставление Господне”, което изобразява Христос в децата.
Св. Йоан Златоуст, освен че е познавач на човешката душа, е и педагог. Посочва, че запознаването с истините на вярата при децата трябва да става постепенно, с въвеждане в библейската история и главните персонажи, като се
акцентира на значението на вярата при постъпките на библейските герои в
различните житейски ситуации.7 Заедно с това Златоустият проповедник
подчертава важността и на личния пример на родителите. Животът на бащата и майката, тяхната вяра на основата на молитвата.8 Затова и първата част на трактата За суетата и за възпитанието на децата е концентрирана върху суетата на античния човек и отношението на християните
(които са същевременно и родители) към нея. Суетни са мислите и делата,
които отдалечават човека от това да бъде образ Божий и да се богоуподобява. Античните места за зрелища, каквито са били театърът и циркът, не са
отричани от Златоуст (и от църковните писатели на Ранната църква) като
изкуство, а като топоси, в които неусетно християнинът се отдалечава от
Бога. Затова Златоуст акцентира на образованието в Христос и възпитаването на живот в Него на децата от малки, за да бъдат образ Божий.
В трактата си За суетата и за възпитанието на децата св. Йоан Златоуст
употребява гръцката дума ἀνατρέφειν именно в смисъл на възпитаване и наставление във вярата.9 Родителите са и педагози, които ръководят духовното образование на децата. В този контекст Златоуст казва, че родителите
възпитават духовно и образоват, употребявайки две различни причастни
форми τρεφόμενοί, т.е. те са, които възпитават, и παιδευόμενοι – които наставляват, ръководят и образоват.10 Родителите (бащите и майките) са
като художници, които рисуват картини, като скулптори, които ваят творението Божие.11
Възпитанието във вярата проявява образа Божий у човека, като го довежда
до Христос, Който го освещава и охристовява. Св. Йоан Златоуст използва
повелителната форма на глагола τρέφω, за да изрази това духовно преобразяване на човека от детската възраст под грижите на родителите и семейното възпитание, към което се прибавя вярата в Христос, молитвата
и животът в Него. Той призовава родителите да положат усилия да възпи6

Malingrey, A. M. op. cit. SC 188, 100; Χρήστου, Π. Op. cit. ΕΠΕ 30, 638.
Malingrey, A. M. op. cit. SC 188, 130-136; Χρήστου, Π. Op. cit. ΕΠΕ 30, 656-660.
8
Malingrey, A. M. op. cit. SC 188, 108; Χρήστου, Π. Op. cit. ΕΠΕ 30, 642.
9
Ἐκτροφή в етимологически смисъл се разбира като отхранване, отглеждане – в смисъла на духовно
възпитание, при което се приема подходящата духовна храна. Св. Йоан Златоуст го използва в този контекст, което личи от заглавието на съчинението „Περὶ κενοδοξίας καὶ ὅπως δεῖ τοὺς Γονέας ἀνατρέφειν τὰ
τέκνα”.
10
Malingrey, A. M. op. cit. SC 188, 100; Χρήστου, Π. Op. cit. ΕΠΕ 30, 638.
11
Malingrey, A. M. op. cit. SC 188, 106; Χρήστου, Π. Op. cit. ΕΠΕ 30, 642.
7
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тат децата да бъдат „борци на Христос” (Θρέψον ὰθλητὴν τῷ Χριστῷ)12, да се
научат още от ранна възраст на християнските добродетели, като отбягват изнежения начин на живот, лукса, човешката слава, суетата и порока.13
Не е достатъчно само да се отбягва злото, а да се научат децата да правят
добро според учението на Христос. Не е достатъчно само да се отбягва грехът, порокът, не е достатъчно да не се възпитават децата в лоши неща, не
е достатъчно само те да се родят. Според Златоуст духовното възпитание
е повече от физическото раждане на децата, затова насърчава родителите
да възпитават децата в християнската вяра, да се осветяват още от ранна
възраст от общуването с Бога в молитвата, да се възпитават в християнските добродетели и начин на живот.14
Златоуст предава общия християнски възглед за възпитанието на децата
в християнските добродетели, но той акцентира върху духовния им живот,
основан на подвига, вярата и благочестието – това е училище за благочестие, в което вярата се предава и Христос се изобразява у децата, те се охристовяват и осветяват на основата на „бодърстването в молитвата” (εἰς
προσευχὰς ἀγρυπνεῖν)15. Св. Йоан Златоуст има предвид предаването на духовния подвиг в Църквата, който се състои във възпитаване в духовната борба
при християните и особено при монасите, за което пишат отците аскети и
химнографските текстове на Църквата.16 Няма разлика в съдържанието на
духовния подвиг, а в подхода към децата, душата на които е като град, през
вратите на който е възможно да влизат всякакви хора (мисли).17 Началото на
духовната борба се полага още от детска възраст с възпитаването в добродетелта и създаването на „добри мисли” (σεμνοὺς λογισμούς ).18
Децата са дар Божий, плод на съюза на любовта, „духовен залог”, който е
поверен на родителите от Бога. На родителите е отговорността за тяхното раждане в Христос, за тяхното израстване и възпитание в закона
Господен, и християнско образование, което извайва у тях образа Божий.19
Св. Йоан Златоуст свързва възпитанието на децата с личността на родителите, със собственото им християнско възпитание и начин на живот,
който за тях започва заедно с тайнството на увенчаната любов – Венча12

Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 104; Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 640.
„Ако злото става трудно изкоренимо, обръща се светителят към родителите, то е затова, че никой
не се грижи за децата, никой не им говори за девството, за благоразумието, за презрението на богатството и славата, за това, което е възвестено в Писанията” ( Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 100; Χρήστου, Π., op.
cit. ΕΠΕ 30, 638).
14
„Не раждането само по себе си прави бащата (да бъде баща), но доброто образование (παιδεῦσαι καλῶς)
и не носенето в утробата прави майката, но доброто възпитание /θρέψαι καλῶς/” ( Migne, J. P., Sanctus
Ioannes Chrysostomus. De Anna 1 PG 54, 636; Саприкиева, А.А., Ответственность родителей за воспитание
детей как принцип педагогического учения светителя Иоанна Златоуста. Вестник ПСТГУ IV Педагогика,
Психология 1,40, 2016, с. 67.
15
Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 108; Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 642.
16
Икосът от службата на св. Макарий Египетски (+391) представя светеца като ученик на св. Антоний
Велики (+356), чрез който Бог като восък изобразява всяка добродетел у него (Минея январь 1996. Москва:
Изд. Правило веры, с. 473).
17
Тук има алюзия с беседите на св. Макарий Египетски и учението му за духовната борба.
18
Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 190; Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 698.
19
Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 106; Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 642.
13
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нието. В този контекст Златоустият пастир говори, че добрите родители ще възпитат добри деца, добрите родители християни ще възпитат
добри деца християни. Известният цитат на св. ап. Павел от 1 Тим. 2:15, в
който се говори за това жената (съпругата) да пребъдва „във вяра и любов
и в святост с целомъдрие”, Златоуст отнася към родителите за възпитанието на децата.20
В съчиненията на светителя има изразена връзка между антропологията,
триадологията и сотириологията. Това се проследява както в тълкувателните му текстове, така и в тези, които имат ясно изразена пастирско-педагогическа насоченост. Възпитанието на децата според св. Йоан Златоуст
е свързано с вярата в Троичния Бог, то е нещо повече от възпитание в семейните ценности на античното общество, то е поставяне на основите на
християнския начин на живот. В този смисъл, като граждани на обществото
в Римската империя, родителите имат отговорност да възпитават своите
деца според законите на античното общество, но като вярващи в Троичния
Бог, християните в империята възпитават децата си в Христос. Това е както потребност за вярващите, така и отговорност пред Бога, Който е поверил децата на родителите. Няколко десетилетия преди трактата на Златоуст За възпитанието на децата някои християни, под предлог на благочестие,
оставяли децата си и отивали в манастир.21 По този повод Гангарският събор
(ок. 340 г.) подлага на порицание и анатема родители, които оставят децата си без грижи и отиват в манастир. Въпреки каноните на събора известно
време след това продължават отклоненията от християнската вяра, които
той се опитва да коригира. Тази проблематика засяга отчасти и св. Йоан Златоуст в своя трактат За възпитанието на децата, като се старае да предаде църковния възглед за семейството и възпитанието на децата в духа на
Христовото учение и апостолското благовестие. На тази основа именно той
настоява възпитанието във вярата на децата да се осъществява трезво,
без излишно напрежение и ригоризъм. Съветва да се възпитават да бъдат
борци на Христос, да се учат на християнския подвиг, а не да се „възпират от
брака”22.
Според св. Йоан Златоуст децата в християнския брак са плод на любовта между съпрузите и дар Божий, поради това те носят отговорността за тяхното
възпитание в Христос, за живота им, основан върху християнските добродете20

Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 102; Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 638.
Известният аскет Евстатий Севастийски (†377) и неговите последователи, наричани евстатияни,
оформят крайно аскетическо течение в Църквата, което проповядва въздържание от брака до степен
на неговото отхвърляне и презиране. Впоследствие отхвърлят свещенодействието при Божествената
литургия, извършена от женен свещенослужител. Вж. повече в: Цанков, Ст., Цанев, П., Стефанов, И., Правилата на св. Православна църква с тълкуванията им. Том 2, 1912, София, с. 659.
22
Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 102-104; Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 640. Св. Йоан Златоуст съветва децата
да се приучват на християнски начин на живот. Изборът, който ще направят в зряла възраст дали да
бъдат семейни или монаси, да е съзнателен. Каноните на Гангарския събор, и най-вече 15-о правило, свидетелстват за борбата на Църквата за защита на семейството и на децата, без да отрича начина на живот на монашеството. Правило 15 на Гангарския събор гласи: „Ако някой изостави децата си – не ги храни
и не ги възпитава и наставлява в подобаващо благочестие, а престане да се грижи за тях, под предлог на
отшелничество, нека бъде анатема”. Вж. Цанков, Ст., Цанев, П., Стефанов, И., пос. съч. с. 678-679.
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ли и вярата в Троичния Бог.23 Следователно отговорността е пред Бога и тя е и
за двамата родители, но по-голям товар носи мъжът в семейството като глава
на дома. Разбира се, този възглед на св. Йоан Златоуст е отглас на античната
концепция за ръководната роля на мъжа в обществото, която намира отражение и в семейните отношения на християните в Римската империя през IV век.
Но редом с това стои и аналогията за ръководната роля на бащата като глава в
семейството, така както Бог Отец е Промислител за целия свят, като го учи и
възпитава чрез различните трудности в живота на човека. Но докато в Троичния Бог монархията се изразява само в ръководното начало на Бог Отец в трите
Ипостаси, то в семейството според св. Йоан Златоуст има ясно изразена ръководна йерархична роля на бащата. Той е учител, възпитател и ръководител на
децата и на семейните дела в дома. Според трактата на Златоустия педагог
За суетата и за възпитанието на децата бащата възпитава с делата и с думите си не само децата в семейството, но наставлява и съпругата си.24 Той носи
отговорност за техния живот в Христос и затова е възпитател в Христос с
примера си, с делата си и думите си, така както Христос учи всяка личност с
примера си, с делата и с думите си. Ако това се случи още от ранна възраст, ако
в „неукрепналата още душа бъдат запечатани добри учения, никой не може да ги
премахне, така както това става и с восъчния печат”25.

2. Възпитанието на децата според св. Порфирий
Кавсокаливит
Възгледите на двамата известни светци за възпитанието на децата имат
много общи черти и допирни точки. Същевременно те съдържат специфични
разлики. Св. Порфирий изразява съвременните педагогически тенденции, според които възпитанието на децата започва още от майчината утроба. Затова според светеца е важно какви мисли има бъдещата майка, как се чувства
духовно и душевно, дали се моли на Бога или не.26 Възпитанието на децата е до
началото на тяхното пълнолетие, но основите се полагат до дванадесетгодишна възраст. Във връзка с това и двамата изследвани автори пишат за
светостта на родителите. Възпитанието на децата е свързано с освещаването на родителите, тогава и самите деца започват да се освещават.
За разлика от св. Йоан Златоуст св. Порфирий Кавсокаливит почти напълно
отрича наказанията на децата.27 Той не говори за наказания, а за освещаване на децата. Освен за примера на родителите, за който говори и св. Йоан
Златоуст, св. Порфирий акцентира на любовта към децата, на духовното
отношение към тях. „Нито съветите могат да спасят децата, нито дисци23

Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 102; Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 638.
Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 124; Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 652. Според св. Йоан Златоуст бащата ръководи духовния живот в семейството и този процес се отнася до възпитанието на децата. В тази мисия трябва да му съдействат съпругата и всички, които са в дома: „Убеди и майката и възпитателя и
съпровождащия го, така да разговарят с детето…”. Ταῦτα καὶ τῇ μητρὶ παραίνει διαλέγεσθαι τῷ παιδὶ καὶ τῷ
παιδαγωγῷ καὶ τῷ ἀκολούθῳ... (Ibid).
25
Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 104; Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 640.
26
Старецът Порфирий Кавсокаливийски. Живот и слова. Прев. Паспалев, Щ. Асеновград: Екобелан, 2007, с. 210.
27
Пак там, с. 225.
24
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плината, нито строгостта. Ако не се осветяват родителите, ако не се подвизават, правят големи грешки и предават лошото, което имат в себе си.”28
Св. Порфирий Кавсокаливит не изключва възпитателните мерки, стига те
да не потискат децата.29 В неговите богословско-педагогически възгледи акцентът е поставен върху освещаването на цялото семейство – на родителите и децата заедно – те са едно цяло. Необходима е духовна борба, „поставяне ново начало” всеки ден, казва той в унисон с известния молитвен вопъл
на св. Йоан Златоуст.30 Но доброто начало, за което говори св. Порфирий, е
в контекста на духовната борба в семейството за неговото възпитание в
Христос и освещаване от Бога. Той акцентира повече върху поставянето на
добро начало всеки ден като на възобновено разположение, въодушевление и
обич към децата от страна на родителите. Това в пълния смисъл на думата
е тяхната аскетика, техният духовен подвиг. В духовната борба за християнски живот и възпитание на децата се ражда и радостта, която родителите ще придобият, светостта, която ще ги посети, „ще насочи към децата
благодатта”31. Молитвата на родителите определя живота на децата, тя
ги възпитава и лекува направените грешки, защото съединява с Бога. Детето чувства в глъбините на душата си милувката на молитвата, „духовната
милувка, която тайнствено изпраща майка му, и бива притегляно от нея”32.
Съветите за възпитанието на децата на св. Порфирий са не само психологически, те са основани на пастирския опит и на живота на светеца с Бога, което при него е изразено и с дара на прозорливостта, затова всички съвети са
индивидуални за всяка душа, за конкретна ситуация. Има обаче основни принципи, които се отнасят за възпитанието във вярата на всички деца. Те са с
пожелателен характер, с цел да се привличат децата към Бога, да бъдат в Неговата прегръдка. Идването при Бога става с молитва, всеки човек участва
със своята воля. Впоследствие всеки човек сам определя начина си на живот.
Възпитанието на децата е аналогичен процес, в който е изключен принудителният елемент: „не трябва да се насилват, да ги направят насила добри”33.
Концентрирането изцяло върху детето, неумерените и прекомерни грижи за
него го превръщат в егоцентрична личност.34 Св. Порфирий Кавсокаливит
28

Пак там, с. 211.
Пак там, с. 213.
30
Пак там, с. 211; срв. седма вечерна молитва под името на св. Йоан Златоуст: „Господи, макар и нищо
добро да не извърших пред Тебе, но по Твоята милост дай ми да поставя добро начало”… В: Молитвеник,
София: Синодално издателство, 1996, с. 42. Същото молитвено богословие се съдържа и в често срещаното прошение от просителната ектения на ежедневното богослужение, както и в чина на Златоустовата литургия: „Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа просим”. Вж. Служебник,
София: Синодално издателство, 1985, с. 95. В съвременната употреба на Златоустовата литургия това
прошение от ектенията стои след претворяването на даровете и благославянето на антидора, но св.
Йоан Златоуст свидетелства, че по негово време се е казвала преди отпущението на огласяваните на
литургията. (Вж. Чифлянов, Бл. Литургика. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,
1996, с. 254). По този начин се изпросвало благословението за добро начало на деня на тези, които още не са
кръстени и не присъстват на събранието на верните.
31
Старецът Порфирий Кавсокаливийски. Живот и слова. (Прев. Паспалев, Щ. ). Асеновград: Екобелан, 2007,
с. 211.
32
Там, с. 215.
33
Пак там, с. 220.
34
Там, с. 215.
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привидно повтаря съвременни педагогически принципи, но в същността
си това е неговият пастирско-аскетически опит. На неговата основа той
твърди, че децата, които постоянно биват хвалени, не могат да изградят
себе си, стават егоисти.35 Темата за свободата на волята и благодатта Божия е базисна в цялостното богословие на св. Порфирий. Във връзка с това е
и твърдото му убеждение, че децата не трябва насила да се правят добри, а
да се акцентира върху молитвата на родителите и техния живот в Христос,
които да „възпитават и учат” децата.36 Тогава егоизмът няма да е преобладаващ и водещ у детето и няма да се развива изпъкващият „свръх аз”.37
Кавсокаливитският подвижник разкрива основни богословски принципи относно връзката на грехопадението, спасението на човека, неговото освещаване и
възпитанието на децата в тези истини като начин на живот. Той посочва, че
първоначалното състояние на прародителите Адам и Ева в рая е било в смирение
и общуване с Бога без егоизма. Чрез похвалите дяволът ги измамил и „те се изпълнили със самолюбие”38. Християнското възпитание според св. Порфирий има други устои, следва друг подход: то е основано на смирението, любовта, молитвата
и „иска децата от малки да се учат на истината”39. Тези пастирско-педагогически упътвания на светеца се отнасят за съвременната епоха, в която човекът
от детската си възраст се превръща от родителите в малък господар40, на когото се удовлетворява всяко желание. Когато пораснем и я няма вярата, се оформяме като егоцентрични личности, страдащи от неизпълнението на нашите
желания, които често, както в детството ни, са вредни за нас и невъзможни.
Християнската аскетика нарича тези ирационални състояния на душата страсти, които, основани на егоизма, измъчват душата на човека, карат я да страда
от тяхното неудовлетворяване. Те се лекуват с вярата в Бога, с християнския
начин на живот, на който се приучваме още от деца. Родителите са тези, които
възпитават у децата начина на живот, които раждат у тях вярата, и когато
у тях говори Христовата любов, децата израстват под нейното благотворно
давление. „Озарението на светостта, а не човешките усилия, прави децата добри”, казва св. Порфирий Кавсокаливит.41 Той не отрича човешките усилия, а отдава приоритет на Божията благодат, която действа в живота на всеки човек,
която освещава вярващите родители и децата им. Те вкусват опитно Бога в
молитвата, която става основа на техния начин на живот. Тя довежда Божията
благодат до детето и го прави добро. Опитът в молитвата, поставянето на
фундамента на вярата от детската възраст и израстването на тази основа
остават у децата завинаги. Когато пораснеш, не е нужно усилие – имаш у себе си
доброто, живееш го. Не се трудиш за него, вече си го живял, то е твоя собственост,
която, ако внимаваш, може да опазиш през целия си живот42.
35
36
37
38
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40
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Пак там, с. 224.
Там, с. 221.
Пак там, с. 227.
Там, с. 226.
Пак там, с. 225.
В този контекст отец Серафим Роуз употребява израза „малък бог”.
Старецът Порфирий Кавсокаливийски. Живот и слова. (Прев. Паспалев, Щ.). Асеновград: Екобелан, 2007, с. 219.
Там, с. 221.
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През IV век – епохата, в която живее Златоуст, античният човек е обръщал
внимание повече на образованието на децата, отколкото на тяхното възпитание: „Сега всички полагат всякакви усилия, за да научат децата си на занаят (изкуство), науки и красноречие и никой не се грижи за това да украсява
душите им”, казва той.43 Тази констатация е вярна и за съвременната епоха. Най-образованият от отците на Църквата през IV век и „безкнижният”
и „слабограмотен” съвременен светец говорят за възпитанието на децата
по идентичен начин. Не е необходимо само образование на ума, а образование
на духа, придобиване на Мъдростта Христос44, възпитаване и образование в
Бога, изобразяването на Бога у децата от ранната им възраст. Родителите
са тези, които ги учат на живот в Христос. Св. Йоан Златоуст акцентира на
отговорността на родителите за възпитанието на децата, докато св. Порфирий Кавсокаливит – на любовта, която трябва да се възпита у децата и с
която те трябва да бъдат възпитавани. Поставя акцента на освещаването
на цялото семейство, на светостта на родителите и светостта на децата,
които от малки живеят в прегръдката на Бога и в общуването с Него. Двамата забележителни отци и учители на Църквата предават както своя индивидуален подход към възпитанието на децата, така същевременно и този
на цялата пълнота на Църквата през епохата, в която живеят. Те предават
общи педагогически принципи, които са актуални за Църквата днес, но които
представят и развитието на педагогическия опит на Църквата през вековете. Такива са отговорността на родителите за възпитаването на децата
в основните истини на вярата, приоритетната роля на молитвата, духовният живот на родителите и техният християнски пример за децата пред
самото „наставление Господне” и запознаването с библейските истини. Заедно с това стои и педагогическият принцип на любовта и ненасилването на
свободната воля на децата в израстването в християнските добродетели.
Богословието на отците на Църквата през различните етапи на светоотеческата писменост е концентрирано предимно в изясняване истините на вярата и тяхната рефлексия в начина на живот на християните. Заедно с това
Църквата полага грижи за възпитаването на своите членове в истините на
вярата. Рецепцията на светоотеческия опит може да видим в Църквата в
България през трудовете на трима светли архиереи – Климент Търновски,
Методий Старозагорски и Борис Неврокопски.45

43

„Νῦν δὲ ὅπως μὲν τέχνας καὶ γράμματα καὶ λόγους τοὺς αὑτῶν παῖδας παιδεύσαιεν, ἅπασαν ἕκαστος ποιεῖται
σπουδήν, ὅπως δὲ τὴν ψυχὴν ἀσκηθεῖεν, τούτου οὐκέτι οὐδεὶς λόγον ἔχει τινά”. Malingrey, A. M., op. cit. SC 188, 102;
Χρήστου, Π., op. cit. ΕΠΕ 30, 638.
44
Старецът Порфирий Кавсокаливийски. Живот и слова. (Прев. Паспалев, Щ.). Асеновград: Екобелан, 2007,
с. 221.
45
Вж. Чиликов, С. Педагогическите възгледи на Старозагорски митрополит Методий Кусев (1838–1922) и Неврокопски митрополит Борис Разумов (1888–1948). Философия 2020, 2 с. 162-173; Чиликов, С. Образователна,
просветителска и сотириологична функция на Църквата. Митрополит Климент Търновски (Васил Друмев) и
неговото просветително дело за църквата в България. Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции. Сборник доклади от втора международна конференция. Пловдив: Студио 18, 2020, с. 74-83.
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Томас-Дитрих Леман е роден през 1955 г. По образование
е протестантски теолог. Работи като таксиметров
шофьор, екскурзовод и затворнически капелан в затвора
„Моабит” в Берлин. Автор и съавтор е на няколко книги.

В ИНСТИТУЦИИТЕ ИНОВАЦИИТЕ
ИДВАТ ОТ ПЕРИФЕРИЯТА, А НЕ
ОТ ЦЕНТЪРА
Със затворническия капелан Томас-Дитрих Леман разговаря
Марта Монева
Работите на няколко различни поприща. Като дипломиран богослов работите на пълен работен ден като затворнически капелан, а на непълен работен ден – като таксиметров шофьор и екскурзовод. Как се захванахте?
Тези занимания имат биографичен и богословски, църковно-политически контекст. Израснах в Западен Берлин, тук взех матурата си през 70-те години.
От една страна, благодарение на моите родители живеех църковен живот в
предградието Берлин-Шлахтензее, чувствах близост с Църквата, а в същото време, типично за моето поколение в Западен Берлин, бях увлечен и от
критичните мнения към Църквата. С връстниците ми ценяхме църковната
младежка работа в условията на средната класа, имаше отворени младежки
центрове и т.н. И тогава, в средата на 70-те години, открих своя собствен
път, благодарение на международната и икуменическа общност в Тезе във
Франция. Бях очарован от една напълно различна църковност, която живеят монасите там, разнообразна общност без деноминационни ограничения,
ориентирана към бедност и достоверност. Това събуди интереса ми към
изучаването на богословието. Преди това бях започнал да уча право, но се
отказах след четвъртия семестър и се насочих към теологията. Това образование определи хода на професионалния ми живот. След това влязох в контакт с лявата теология на освобождението около Хелмут Голвицер. Това е
едно вътрешно ляво реформирано протестантско богословие, което оказа
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голямо влияние върху мен. Исках да се квалифицирам като протестантски
пастор, накрая това доведе и до ръкоположението ми.
Ала колкото по-дълго се занимавах с тази работа, ми стана ясно, че целта
ми не е да работя в институция. В закона за пасторската служба има клауза,
която ви позволява да бъдете пастор, но да работите и извън църковната
институция. Църковните юристи са много загрижени за тези неща, защото
подозират конфликт на лоялност или поне потенциал за такъв конфликт.
Смята се, че ако не работите само за Църквата, можете да си позволите критичен поглед върху нея. Израснах с идеята, че в институциите иновациите
идват от периферията, а не от центъра. Отвън, по ръба, са хората, които
умствено, а може би и стратегически носят потенциала за иновации. Като
млад богослов и политически ангажиран човек реших да работя отвън, в периферията. И така, заедно с други хора, потърсих примери за подражание в
икуменическия хоризонт, сред католическите свещеници работници във
Франция през 40-те години.
Споделете повече за тях.
Те не са принадлежали на един-единствен орден, сред тях е имало и йезуити,
и францисканци, и доминиканци. До 1945 г. са толерирани от кардиналите и
Римската курия. Но доближаването до комунистическите идеи и нарастващата им идентификация с идеалите на работниците, съпроводени с критика
на традиционния образ на свещеника, започва да не се харесва на църковното
ръководство, което, вместо да опита да скъси дистанцията между работници и Църква, изкопава още по-дълбока пропаст. Свещениците работници
се озовават на страната на работниците и в изолация от Църквата. През
есента на 1953 г. се забранява физическата работа на всички кандидати за
свещенически сан. Преди Втория ватикански събор някои свещеници-работници се връщат в Църквата, а други остават непреклонни и биват отлъчени. Реабилитира ги едва Съборът в средата на 60-те години.
Това доста драматично и конфликтно развитие ме вдъхнови и така в края
на обучението си в Берлин влязох в контакт с йезуитите в Кройцберг, които
от 70-те години на миналия век разработват тази традиция във ФРГ. Те са се
организирали и като работнически свещеници.
Публикували сте и книга по този въпрос.
Да, „Църква, която танцува извън строя?”. Това е книга за реформата на
Църквата и включва интервюта със съвременници – както протестанти,
така и католици. След това, в началото на 90-те години, реших да напусна
църковната служба. Беше сложно, трябваше да се разглеждат заявления, да се
провеждат изслушвания. Процесът отне общо година и половина. След това
успях да изкарвам прехраната си извън Църквата, но продължих да работя и
като пастор на доброволни начала извън Църквата в една енория до Стената в Берлин-Вединг.
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Какво правехте?
Правех кръщенета и сватби, погребения,
подготовка за встъпване в Църквата.
Трябва да добавя обаче, че не само във
Франция, а и в немскоезичните протестантски църкви е съществувал подобен богословски обоснован подход. Имам
предвид нашия мъченик Дитрих Бонхьофер. Той участва в съпротивата, автентичен и радикален е, иска свалянето
на властта и работи по два атентата
срещу Хитлер. От затвора „Тегел” Бонхьофер води кореспонденция със своя
приятел, теолога Еберхард Бетге. Малко преди смъртта си му пише писмо,
в което очертава визията си за Църквата след свалянето от власт на Хитлер, след ликвидирането на Хитлеровия фашизъм. Там той казва, че Църквата ще трябва напълно да се преориентира след това освобождение. Тя ще
трябва да се превърне в църква на бедните и да се издържа или от дарения,
или от собствения си труд. Привилегиите на църковните служители – доживотна работа, осигуровки, за него не се автентични. Бетге издава писмата
посмъртно.
Говорите за книгата „Съпротива и капитулация”.
Да. Издадена е през 1951 г. от Бетге. Това е протестантската традиция, в
която виждам себе си и се опитвам да следвам с моите възможности.
Как приложихте тези принципи в работата си?
Исках да упражнявам занаят извън Църквата. От дърводелството, на което
се надявах, не излезе нищо, но след това си намерих работа като неквалифициран работник в печатарския бранш, в печатница, която добре се разви, но
впоследствие цифровата революция разби всичко. И тогава се върнах към
студентската си работа като таксиметров шофьор. Присъединих се към
таксиметров колектив в Берлин-Кройцберг, за да мога да си изкарвам прехраната.
А как стигнахте до работата в затвора?
През 2010 г. вече работех за Църквата. А от 2003 г. се обучавах за градски екскурзовод, за да съчетавам таксиметрови и градски обиколки. През 2005 г. основах моя екскурзоводска фирма.
А защо се върнахте на платена работа в Църквата?
Богословски и психически бях подсигурен, но финансово – съвсем не. С напредването на възрастта ми стана по-ясно, че ми трябва сигурен доход. Реше-
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нието не беше лесно, но беше правилно. След почти 25 години работа навън
отново почуках на вратата на Църквата и потърсих работа, за да мога да
плащам своите вноски в системата за социално осигуряване.
Предложиха ми работа като затворнически капелан и от 2014 г. работя като
такъв на пълен работен ден. А таксиметровият ни колектив ще бъде закрит
след два месеца.
А обиколките на града ще запазите ли?
В момента подготвям пешеходни обиколки.
Доколко добре се развива моделът, обоснован от Дитрих Бонхьофер приживе?
В немскоговорящите страни организирахме така наречената конференция
на работническото сестринобратство. Предполага се, че този термин добре замества патриархалното мъжко понятие „свещеник работник”. Тази малка организация, която съществува във Федералната република от 1972 г.,
обединява мъже и жени, католически свещеници, протестантски пасторки
и пастори, както и миряните, които са организирани в малки регионални конференции.
Колко сте на брой?
Номинално вероятно около 50 души. Срещаме се два пъти годишно. През
2022 г. ще отпразнуваме 50-годишнината си като Конференция на свещениците работници/братя и сестри работници.
Добро икуменически ориентирано дело.
Да, Световният съвет на църквите, основан през 1948 г., винаги е бил важен
за мен. Там участва и Православната църква. Католиците изпращат наблюдатели, но не са част от това движение. Много съм любопитен как ще мине
11-ата асамблея на ССЦ в Карлсруе през 2022 г.
Икуменическият подход със сигурност е важен и за работата на капеланите в затвора?
Да, разбира се, търсите общите неща, допирни точки, какво може да се направи заедно. Съдейки по нашия затвор, би било крайно непродуктивно да откажа съвместна работа само защото следваме различни традиции.
Не всички задържани или затворници са протестанти, вероятно дори не
са всички християни.
Да, вземете думата затвор. Това не е само защитено пространство. Като
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пастор вие сте до голяма степен ваш собствен началник и творчески директор и сам определяте акцентите си. Имам колежка и колега от Католическата църква и още един колега протестант. Ние сме четирима на пълен работен ден и се грижим за около 1000 затворници в „Моабит”.
В какво точно се състои работата ви?
Имаме добро съдействие в областта на пасторските грижи, отслужваме неделните служби и го правим в църквата на затвора, която се обслужва наравно от двете деноминации. Понякога в затвора е по-лесно да се осъществи
икуменическият дух, отколкото в църковната общност. В затвора хората са
толкова благодарни, когато се случва някакво събитие.
Мога да си представя. Кога задържаните искат да им предоставите Библия? А кога искат музикален инструмент вместо Библия?
Питат за Библията, когато носят със себе си някакъв спомен за нея в най-широк смисъл, независимо дали е свързан със собственото им възпитание и произход, или с културната им среда. Особено за хората, които са временно лишени от свобода при нас – ние работим в център за краткосрочно задържане
под стража – във федералното наказателно право се прилага презумпцията
за невинност. Докато не бъдете осъден, се смятате за невинен. Всъщност
можете да бъдете задържани само за ограничен период от време – шест месеца, така че от прагматична гледна точка ние провеждаме краткосрочна педагогика. Не можем да преследваме работа в дългосрочна перспектива.
В Източна Европа връзките с Църквата са още по-силни, отколкото при родените в Германия. В затвора много от задържаните изобщо не са свързани с
Църквата. Това се дължи на ситуацията в обществото и големите градове.
В Берлин броят на църковните членове в обществото рязко намалява, имаме
може би 20 процента хора, които общуват с Църквата или са нейни членове.
А ако вземем за пример Полша и католицизма, хората от Полша произхождат
от строга католическа среда и когато попаднат в затвора, веднага искат да
говорят със свещеник.
Но преди падането на комунизма Църквата е живяла в условията на репресии. Затова и религията в България например не се е изповядвала толкова
свободно, колкото днес.
Знам, ситуацията и в Полша е била сходна, но знаете, че дори в условията до
падането на Стената 85–90 процента от полското население са били католици. Това и до днес е така там. Да, Църквата като институция е страдала от
репресии, също и от идеологически ограничено атеистично разбиране. Дори
Маркс е бил по-диалектически настроен от властниците на изток. Религията обаче трябва да се разбира диалектически и като протестно действие
срещу мизерните условия на живот и труд.
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А доколко християнството все още присъства в германската политика
днес? Човек често може да се запита какво е християнското в действията на големите партии в Германия, които съдържат понятието „християнско” в името си.
Да, и аз виждам нещата по същия начин.
Още откакто съм израсъл, този въпрос присъства в съзнанието ми. Не съм
партийно обвързан, казвам го предварително, но имам своите предпочитания,
разбира се, като всеки социалнополитически мислещ човек. Защо определени
партийни структури като ХДС (Християндемократически съюз) и ХСС (Християнсоциален съюз) използват понятието
„християнско” в названието си? Разбирам произхода на термина. В следвоенния период например в ХДС е имало социализационни програми в икономическата област. В наши дни понятието „християнско” се касае за по-консервативните и финансово ориентирани партии. Винаги се е смятало, че Лявата
партия, а преди това и ПДС, възникнала от ГЕСП1, трябва да бъде традиционно антихристиянски, антирелигиознo настроена, но аз гледам на това
по съвсем друг начин. Намирам, че между историята на работническото движение и историята на Църквата има програмен допир.
Също бих искал да спомена Хелмут Голвицер, който през 60-те години на миналия век беше моят голям пример за християнско-марксистки диалог. Спомнете си и за Ернст Блох, философът, който пише Атеизмът в християнството.
От 60-те години на миналия век насам се правят опити да се намери обща
основа и намирам това за вълнуващо, защото се преодоляват плоските остарели нагласи.
Възпитан сте в християнско семейство, баща ви известно време е бил и
учител по религия, но сте споделяли, че в някакъв момент институцията
на Църквата ви е станала чужда. В какво се изразяваше това отчуждение?
Да, израснах с ежедневните обедни молитви, с празнуването на църковните
празници. Баба ми и дядо ми по бащина линия са от Померания, от Балтийско
море. Дядо ми имаше хармониум и всеки ден те започваха с четения от Библията по традицията от Хернхут. А после дядо свиреше на хармониума църковна песен и баба пееше заедно с него. Имах допир до една ежедневна набожност. Баща ми се молеше преди и след всяко хранене. Днес гледам на това по
различен начин, но като подрастващ го намирах за напълно абсурдно и този
подход в ежедневието ме отблъскваше. Църквата, ако се изразим по-остро,
не познава социалните противоречия.
1

Лявата партия в Германия възниква през 2007 г. след сливането на Партията на демократичния социализъм (наследник на комунистическата източна Германска единна социалистическа партия), и лявото
крило на западната Германската социалдемократическа партия. Б.р.
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Ние, младите хора, през 70-те години бяхме горещи привърженици на новата германска Ostpolitik (източна политика) на Вили Бранд. Баща ми беше политически
далеч от това, в неговите очи източните територии бяха предадени, а по-радикални хора от баща ми казваха, че те са оставени на комунизма. Осъзнаването,
че тяхното поколение е причинило всичко, което се е случило в следвоенна Германия, напълно липсваше. Те не бяха в състояние да осъзнаят връзката между факта, че цяла Европа е била превърната в руини и това е започнало от германската
земя, да не говорим за Холокоста. Последиците от това, Студената война, също
бяха извън разбирането на поколението на родителите ни, което много дразнеше нас, младите хора. С приятелите ми прекарвахме цели нощи в спорове с родителите си, но нямаше как да се справим. Не подлежаха на убеждаване.
Каква според вас е причината за това?
Мисля, че в случая с баща ми това е свързано с животозастрашаващато му
раняване по време на войната и разбира се, с неговия собствен произход от
Померания. Той винаги е гледал критично на границата между Одер и Ниса.
И мисля, че това е мостът, който води към това да кажем: „Да, в настоящите политически условия темата ни трябва да е помирението, а не конфронтацията”. Това беше патосът на нашето поколение. Можете да критикувате Вили Бранд, но аз съм израснал с него. И почти бих казал, че този подход е
много по-християнски от отношението на родителите ми. Църквите също
имаха двузначно отношение.
Как точно?
В средата на 60-те години на ХХ век Протестантската църква издава меморандум за Изтока, който всъщност се основава на традицията на Изповядващата църква, че трябва да се възприеме помирителна политика спрямо Изтока. А конференцията в Туцинг, на която Егон Бар изнесе доклада „Промяна
чрез сближаване”, води началото си от посещението на Кенеди. Би било изключително важно това да бъде припомнено на сегашната сравнително нова
коалиция тип светофар в Германия. Аз израснах с политиката на мир.
Да се върнем в затвора. За вас е много важно да имате допир до хората.
Колко добре се получава това в затвор като „Моабит”?
Това се получава много добре, ако възприемете немисионерски подход, както
правя аз, заедно с моите колеги. Не се възползвам от нуждата на хората, за да
им налагам Евангелието. Знам, че съществуват такива подходи, но не ги препоръчвам. Отивам само при хора, които искат нещо от мен, които ми пишат.
В затвора не се работи по друг начин. Хората са с нас за кратко. Изслушването им може да се превърне в централен инструмент. Това е положителната
страна и аз обичам тази работа. Проблемната страна за мен лично е, че не
говоря източноевропейски езици, така че контактите ми с тази част от задържаните са ограничени, освен ако не повикаме преводач.
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Доколко добре се получава вашата капеланска работа с преводач?
Технически е възможно, имаме преводач на място всеки ден. Проблемът, който възниква, е свързан със задължението за поверителност. Трудно е да се
запази конфиденциалност при устен превод. Въпреки това ми се е случвало
да успея да преодолея както езиковата, така и религиозната бариера в един
доста сложен случай със затворник мюсюлманин.
Вие сте член и на Протестантската конференция на затворническите
капелани, какви трудности изпитват колегите ви в момента?
Аз съм един от затворническите капелани в Германия, които критикуват затворите. Смятаме, че това не е най-разумният начин да се работи с хора,
които се намират в многобройни затруднения. Смятаме, че голям процент
от хората в затвора са задържани там без причина. Помислете за тривиални нарушения и дребни престъпления като возене без билет. Политиката за
наркотиците също трябва да се промени малко. Пристрастените към наркотици трябва да се лекуват, а не да са в затвора. Накратко казано, ние разглеждаме системата на затворите от тази гледна точка. Аз съм един от хората, които искат затворите да бъдат премахнати. А за да стигнем дотам,
са необходими две неща. Не можем просто да премахнем затворите, имаме
социален дискурс, който протича по съвсем различен начин. Трябва да обезлюдим затворите, доколкото е възможно. Искаме да намалим броя на затворниците. Понастоящем във Федералната република те са 60 000 души. И
второто нещо е, че тъй като намирам системата на затворите за безсмислена, работя за хората в рамките на тази система, за да подобря условията.
Допада ми да работя в затвора, защото виждам тези системни проблеми и
неуредици в политически план и защото смятам, че след като перспективата върви към премахване на това наказание, е напълно безсмислено, също и
от гледна точка на жертвите, да се поддържа система, която всъщност се
стреми да задържи хората в престъпността. Хората трябва да бъдат върнати в обществото. Това е записано и в закона. Чрез контакта със затвора
създаваме точно обратното, криминални биографии, и не побеждаваме престъпността, предизвикана от бедност например. Поне не чрез затваряне
на престъпници, които нарушават законите поради бедност. Вместо това
трябва да провеждаме социални политики за борба с бедността в най-широк
смисъл.
Превенцията често е най-доброто решение. Имам един последен въпрос.
И Протестантската, и Католическата църква преживяват безпрецедентен отлив на членове. Как гледате на това развитие?
Не виждам никаква възможност за обратно развитие. Сега ще се върна към
началото на нашия разговор. Що се отнася до надеждността, можем да се научим да работим с по-скромни структури, т.е. не с привилегирована богата
църква, а с църква с малък брой членове, но надеждна в социален и етичен смисъл. Ще я превърне ли това отново в притегателна сила за взаимодействие с
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другите религии? Не е нужно да сме водещи по брой, не е нужно да сме мнозинство. Трябва само да работим заедно с останалите за хуманни условия. Това е
нашата мисия като християни. Да, при такива обстоятелства виждам добри перспективи за Църквата, но в съвсем различен смисъл от този на институцията, която е ориентирана към властта.
Църквата има проблем с доверието. Ще ви дам един пример. Силно приветствах и подкрепих в организационно отношение, когато на един от последните църковни конгреси, мисля, в Дортмунд през 2019 г., аудиторията на църковния конгрес прие резолюция с голямо мнозинство, че Протестантската
църква трябва да се включи в спасителните работи в Средиземно море, да
купи кораб за спасяване на бежанци. Това решение беше широко обсъждано и в
пресата. Случи се по времето, когато Карола Ракете, жената капитан на кораб, бе задържана под стража от тогавашния крайнодесен министър на вътрешните работи в Италия. По онова време Църквата също ми изглеждаше
надеждна като масово движение, но това беше инициатива отдолу нагоре.
Хайнрих Бедфорд-Щром, председател на Съвета на Протестантската църква, за щастие го подкрепи, доколкото можа. И тогава стана особено ясно, че
Църквата може да има социално влияние в добрия етичен смисъл и да събуди ентусиазъм у хората. Обаче веднага се стигна до конфликт на лоялност с
държавни интереси, които гледат съвсем различно на това, а именно Frontex
и почти херметическото затваряне на Европа.
Да, Църквата навлиза буквално и преносно в полузаконни води.
Да, и след това някой може да каже: „Ама, чакайте, спасяването на човешки
живот при бедствие в морето може да е стандарт в мореплаването, но далеч не е библейска заповед!”. Как може човек да не забележи противоречието!
Не може да празнуваш Коледа и в същото време да гледаш как хората се давят
в Средиземно море.
Призовавате към по-критичен и бунтарски начин на мислене. Съавтор
сте на книгата „Бунтовен Берлин”?
Да, книгата стана много популярна в Берлин. Разглежда града отдолу и се
опитва да осветли многовековната история на борбите и бунтовете на
берлинчани. Аз писах за периода на Средновековието. Моят принос се отнася
за времето преди Хохенцолерите да се установят в Берлин и завършва през
XV век. Когато се пенсионирам, планирам и да предлагам обиколка на града с
такъв профил.
Благодаря.

115

Нови книги

Йорданка Белева

ДО СВЕТА ГОРА И НАЗАД
До Света гора и назад, Стефан Шиваров, Издателство на Нов
български университет, София, 2021 г.

През 1934 г. счетоводителят в Българските държавни железници Стефан Шиваров пътува до Света гора.
Записките от това пътуване намират място в тетрадка с етикет „До Света гора и назад през 1934 г.”
Пътеписът е публикуван едва през 2021 г.
Каква е неговата история? Шиваров го написва още в годината на пътуването до Атон. По-късно, през 1943 г., добавя към първоначалните 62 нестандартни машинописни
страници още 7, в които разказва житията на св. Пимен
Зографски и на св. Иван (Йоан) Кукузел, които не са му
били известни по време на поклонничеството. Но това
е само външната обвивка на текста. Над съдържателната страна се крие много личен момент: Стефан Шиваров
тръгва към Света гора, за да благодари на Богородица, че го е дарила със син след
години бездетие. Получената милост – невръстният му син Николай1, е спътник в
това пилигримско приключение. Нещо повече – в Атон бащата дава обещание детето да бъде възпитано в православната вяра, а като порасне, да служи на Църквата.
Пътеписът условно може да бъде разделен на две части. Първата се занимава с трудностите около организирането на пътуването, втората описва
самото пътуване и завръщането в България. Писан е във време, когато традицията да се разказват молитвените пътувания бележи спад в България.
В годините след Освобождението силно намалява потокът от поклонници,
загубва се сякаш и изследователският интерес към тях. Да не забравяме, че
след Първата световна война Света гора е част от Кралство Гърция. Ето
защо тези записки на Стефан Шиваров се оказват толкова важни: изводите
за политиката на гърците по отношение на българските светини в Атон,
както и за бездействието на българската държава, са недвусмислени.
В периода между двете световни войни групите до Атон имат за водач Христофор Маринов от Габрово. От пътеписа става ясно, че пътуването през
1 	

Малкият тогава Николай днес е добре познатият на българската академична и църковна общност протопрезвитер проф. Николай Шиваров (1930–2022), ректор на Духовната академия „Св. Климент Охридски”
(днес Богословския факултет) в периода 1981 до 1989 г и дългогодишен преподавател по старозаветна
библеистика, библейска археология и херменевтика. Б.р.
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1934 г. е седмото поред, организирано от габровеца. Авторът го описва като
човек, който неуморно обикаля страната, за да агитира и присъединява към
поклонническата група. След известни затруднения около получаването на
разрешение от гръцката легация Шиваров и синът му тръгват. На 2 април се
отправят за Атон, слизат в Дафни и с моторна лодка продължават до Зографската арсана (пристанище). Подробно са описани истории за основаването
на манастира, за чудотворните икони, за латинското нашествие, за зографските мъченици, за притежаваните от манастира свети мощи. В пътеписа
се споменава и за килиите, обитавани от български монаси в Карея. Специално място е отделено за монаха Паисий Българин, чичо на писателя Алеко Константинов. Единствената снимка от Света гора на Стефан Шиваров и сина
му Николай Шиваров е направена в Зографския конак в Карея. На няколко места
в текста се отбелязва какви емоции предизвиква у монасите посещението на
малкото момче – авторът припомня, че властите създават пречки за пътуване на деца заради допускането, че може да останат на Атон.
За мен най-силният момент на книгата е в нейното заключение. То е написано
в София на Гергьовден 1934 г. В него Шиваров прави своите емоционални обръщения. Към българина – да се събуди от безразличието и безверието, споходили го след войните. И към българското правителство и Светия синод – да
издействат от гърците безпрепятствено поклонение в Света гора. Да се застъпи българското правителство и се притече и то в помощ, като предвиди в
държавния бюджет ежегодна субсидия за тия български светини в Света гора,
за да ремонтират всички повредени от земетресението манастирски здания,
също и да им се изпращат храни: даром жито и фасул, за прехранването им, защото в Света гора няма площ за посеви.
Пътеписът на Стефан Шиваров е един от последните поклоннически текстове от периода преди Втората световна война. Без да има писателски амбиции,
текстът идва от автентичния поглед на силно вярващ християнин. Може да
четем пътеписа и като история на отблагодаряване за изпълнена молитва.
Изданието се публикува за първи път. Било е необходимо стабилизиране на
цялото книжно тяло, понеже с годините са се натрупали захабявания. Чисто
стилистично на места е осъществено осъвременяване на правопис и пунктуация, разкрити са някои съкращения, в бележки под линия се разясняват
особености на текста и тълкуване на остарели думи. Промени в стила на автора не са правени, запазен е неговият автентичен глас.
Книгата освен с агиографската литература прави междутекстови връзки с
Паисиевата История, с житието на Софроний Врачански, а като заглавие – и с
До Чикаго и назад на Алеко Константинов. Текстът е по-скоро възрожденски,
като патос и като цел на автора, като наивитет и дори като език.
Пътеписът е част от семейния архив на Шиварови. Издател на книгата е гл.
ас. д-р Владимир Димитров, зам.-ректор и преподавател в департамент „Изящни изкуства” на Нов български университет.
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Людмила Димова

МЕЖДУ ЕКСПРЕСИЯТА И
СЪЗЕРЦАНИЕТО
„Небесни образи”, изложба на Надежда Кутева в галерията
на СБХ на ул. „Шипка” 6, 6–30 април 2022 г.
Християнската тематика занимава Надежда Кутева още от 90-те години на
ХХ век – първо се появяват нейните архитектурни пейзажи. Провокирана от
трудността на обектите – манастири и църкви, художничката създава своите живописни платна, съпътствани и от множество рисунки. По-късно се
появяват рисунките с образите на патриарх Неофит от деня на ръкополагането му и на папа Франциск от идването му в България.
Изложбата на Надежда Кутева „Небесни образи”, която бе подредена в навечерието на Възкресение Христово в СБХ, представя 37 произведения – живопис, акварели и рисунки. В центъра на експозицията са четири полиптиха,
посветени на св. Йоан Кръстител, св. Никола, св. Георги и Страшния съд.
Експресивните живописни платна представляват умело създадени композиции от по шест пана. Нарисувани са под емоционалното въздействие на
преживените две години в пандемия, особено на първите месеци в мъчително незнание и очакване, подчертава авторката. Затова неслучайно, наред с
по-ранните изображения на змейове, лъвове, грифони, в тази изложба се появяват и изображения на прилепи. А една от работите е наречена „Танцът на
смъртта”. Приемайки похватите на иконописната традиция, художничката
рамкира образите на светците с житийни сцени. Както сама казва: „От тези
житийни сцени се опитах да създам отделни кавалетни картини, придържайки се към строгата стилистика на иконографията, но изграждайки фигурите
в обемно-пространствена среда. А към традиционните, улегнали във вековете сцени прибавих нов нюанс – мъжкото хоро, което се играе на Богоявление
в Калофер. Така действието се прехвърля от река Йордан към река Тунджа”.
Акварелите в изложбата са разнообразни като сюжети, създадени са в различни години – „Четиримата евангелисти”, „Архангел Михаил”, „Йордановден”,
„Страсти”, „Олтар” и други. От по-ранните произведения на Надежда Кутева
са показани „Погановският манастир”, „Църквата „Св. Богородица Елеуса” –
Струмица”, „Пасторал”. Сякаш на другия полюс на експресивността и динамиката в най-новите ѝ мащабни живописни платна се позиционира живописта
от сериите „Храм” и „Ангели” от 90-те години със своята съзерцателност, с
акцента върху пространството и светлината, с причудливите крупни образи на ангели, слели в себе си черти на човеци и гълъби. Изложбата ни позволява

119

Галерия: Надежда Кутева

да проследим пътя, който художничката изминава, в християнската вяра и в
търсенето на свои средства за нейното изразяване.
Надежда Кутева е родена в София. През 1971 г. завършва Художествената академия в София (тогава ВИИИ „Николай Павлович”), специалност „Стенопис”.
През 1981 г. специализира в Corcoran school of Art – Вашингтон. Първата ѝ самостоятелна изложба е през 1975 г. в София. Следват многобройни участия
в международни биеналета на живописта и над 20 самостоятелни изложби в
България и в чужбина – в Полша, Словакия, Париж, Виетнам, Япония, Нидерландия, Северна Македония, Сърбия, Германия. През 1990 г. получава Националната награда за живопис „Владимир Димитров – Майстора”. През 2021 г. получава
Голямата награда на Петото балканско квадринале по живопис „Митовете и
легендите на моя народ” за произведението си „Страшният съд”.
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