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Място за църква

Великият западен подвижник св. Франциск 
от Асизи вървял със свой ученик през непо
знат град. Било мразовито, те треперели 
от студ, но разсъждавали над въпроса какво 
е съвършената радост.
– Запиши, овчице Божия, че дори да се на
учим да говорим езика на ангелите, да раз
берем движението на звездите, да откри
ем всички съкровища на земята, да научим 
тайната на живота на всички птици, риби, 
животни, на хората, дърветата, камъните 
и водата... запиши, че и това не би било съ
вършена радост.
Повървели още малко и Франциск добавил:

– Запиши, че дори да бяхме найдобрите
проповедници и да обърнем всички езичници 
във вярата Христова – запиши, че и това не 
би било съвършената радост.
Ученикът попитал:
– Тогава в какво е съвършената радост?
И св. Франциск отговорил:
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– Ето в какво: когато пристигнем в непо
знат град мръсни, мокри, вкоченени от студ 
и помолим да ни пуснат в него, а стражата 
каже: „Ах вие, скитници, шляете се по све
та, съблазнявате народа, просите милос
тиня, махайте се оттук!”, да не се обидим, 
а със смирение и любов да помислим, че па
зачът е прав. И мокри, премръзнали и гладни 
да прекараме нощта в снега без да ропта
ем – ето тогава и само тогава ще имаме 
съвършената радост!

Съвършената радост е плод на съвършено
то смирение, което пък идва от съвърше
нат любов към... истината. В тази кратка 
история от сборника „Просто да вярваме” 
става дума за нещо, което колкото повече 
повтаряме, повече ни затруднява – за нуж
дата да се освободим от фалшивото само
чувствие, от неоправдано завишената са
мооценка и от илюзиите си. Особено често 
се повтарят тези църковни наставления по 
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време на Великия пост. Той започва с вечерта 
на прошката и завършва на Пасха. 

Постът е пътуване, което трябва да ни отдале
чи от обичайностите на нашето самовъзприя
тие, от гастрономическия и найвече психоло
гически комфорт на нашата улегналост. Време, 
в което нещата трябва да дойдат по местата 
си, да се върнат в естествения си обем. Поне 
за малко. 

Да постим телесно ще рече да ограничим хра
ната – да се върнем към способността да я въз
приемаме според истинското º предназначение.  
Да бъде проста и естествена, да поддържа тя
лото, без да заема мястото на любовта, вдъх
новението, радостта, смисъла или други видове 
храна на душата. Да бъде толкова, колкото ни 
е нужно в действителност, а не колкото ни за
ставят да търсим болезнено обострените ни 
сетива. 

Но онова, което през пости е поважно от 
ограничаване на храната, е ограничаването 
на егото ни. Развенчаването, отрезвяването, 
омиротворяването на неговата войнстваща 
политика. В същия сборник с нравоучителни ис
тории  се разказва за човек, който се оплаквал, 
че в храма всички го блъскат. Отговорили му, 
че, за съжаление, прекалено натрапва себе си и 
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хората трябва да го преместят, за да заемат 
истинските си места. 

През поста търсим истинското си място. И 
за тази цел тръгваме навътре, прибираме се в 
себе си. Обикновено се налага да повървим дос
та; да минем много понавътре от проекциите, 
начертани от енергичното ни его. И когато се 
поберем в истинските си граници, виждаме кол
ко много място е останало за другите. Място 
за църква. „Защото, дето са двама или трима 
събрани в Мое име, там съм Аз посред тях.“ 
(Мат. 18:20)

Прот. Николаос Лудовикос в една своя беседа в 
броя разказва за смирението като любов; като 
отказ да намериш рационални основания да се 
разлъчиш от другия, отказ да го възприемаш 
според падналото му естество. Говори за опи
тите ни да останем умни по човешки и за без
умството на Христовата любов: 

„Понеже всички сме толкова умни и толкова лу
кави, Христос върви като безумен през исто
рията и се занимава с всеки от нас с безумие, 
което не знае граница. И когато човек открие 
това безумство, става християнин.“

„Прощавай“ е първата стъпка към това спаси
телно безумие.
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Прот. Николаос Лудовикос

СМИРЕНИЕТО 
КАТО ЛЮБОВ
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Дидрахмата е данъкът, който евре
ите били длъжни да плащат, понеже 
били поробени. Затова тези, кои
то събирали данъка, се питали дали 
Христос е свободен от него. Дали 
като проповедник на едно друго, бъ
дещо Царство, Той не е свободен от 
дидрахмата, която тукашното цар
ство изисква? Те попитали апостол 
Петър и той отговорил отрицател
но. „И когато влезе вкъщи”, Христос 
го преварил, Петър не успял да попи

та: „Виж, питаха ме за данъка, какво 
правим, ще дадем ли и ние?”

Хубав въпрос – ще платим ли и ние да
нък? 

(...)

Днес малцина могат да оценят въ
трешните добродетели. Това се по
лучи не по някаква друга причина, а 
защото тази духовна култура, тази 
цивилизация на духа, която имахме, се 
секуларизира. Останаха характерис

А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра ония, които събираха 
дидрахмите, и рекоха: вашият Учител не плаща ли дидрахма? Той отговаря: 
да. И когато влезе вкъщи, Иисус го изпревари и рече: как ти се струва, Симо
не? земните царе от кого взимат мито, или данък? от своите ли синове, или 
от чуждите? Петър му казва: от чуждите. Иисус му рече: и тъй, синовете са 
свободни; но, за да ги не съблазним, иди на морето, хвърли въдица, и първата 
риба, която се улови, вземи; и, като º разтвориш устата, ще намериш ста
тир; вземи го и дай им за Мене и за себе си.

Мат. 17:24–27

СМИРЕНИЕТО 
КАТО ЛЮБОВ



8 9

тиките, но вече не съществува онова 
животворящо и живоносно дихание на 
Светия Дух, което прави от всичко 
това чисто духовно състояние, къде
то, за да бъде пръв в духовен план, чо
век винаги трябва да бъде последен. 
В миналото неговият стремеж бил 
да служи на другите, за да спечели 
истинско величие, а сега остава же
ланието да бъде пръв, или наймного 
да се вижда, да създава такова впе
чатление. 

Неплащането на данъците означава 
обожествяване със светски кате
гории. С други думи, аз всъщност не 
изпълнявам задълженията си към об
ществото и в резултат на това по 
някакъв начин се издигам в ущърб на 
другите.

…как ти се струва, Симоне? земните 

царе от кого взимат мито, или данък? 

от своите ли синове, или от чужди

те?

Свети апостол Петър отговаря: „От 

чуждите”. И Христос казва: „И тъй, 

синовете са свободни”. Сякаш тук 

казва, че не дължим нищо на небесния 

Отец. Ние наистина не дължим нищо, 

защото сме Негови деца. Той не иска 

данъци. Обаче има светски управни

ци, които гледат на нас като на чуж

ди. За да не ги скандализираме, нека 

дадем данък. Как ще направим така, 

че да имаме и за данъка? В това е въ

просът.

…но, за да ги не съблазним, иди на мо

рето, хвърли въдица, и първата риба, 
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която се улови, вземи; и, като º раз
твориш устата, ще намериш ста
тир*; вземи го и дай им за Мене и за 
себе си.

Христос би могъл да каже: „Нека да 
ги скандализираме! Ние сме деца на 
друг Бог, на истинския Бог, имаме 
друг Отец, ние сме пришълци на тази 
земя, странници. Всичко това не ни 
интересува. Така или иначе 
те ще Ме разпънат – да им 
дам и пари ли? Те не разби
рат!” 

Но защо вместо това Хрис
тос използва израза „за да 
не ги съблазним”? Какво 
иска да каже с това? Не е 
ли странно? Нима Христос 
не е par excellence Този, Кой
то е казал: „Моето царство не е от 
тоя свят”? Не можем да смесваме 
двете царства. 

Именно в това е величието. Хрис
тос ни показва как точно възприема 
човешките неща – с уважение. Така, 
както и ние трябва да ги възприема
ме. Той не казва: „Това, което Аз пра
вя, е много повисше, затова не Ме 
интересува да съм равен с другите, 
които се трудят да дадат дидрахма. 
Разбира се, аз имам правото, понеже 
съм Син Божий!” Тогава другите биха 

* Монета от четири драхми.

казали: „Той е приятел с властите и 
затова не Му искат данък”. Или: „Кой 
знае колко пари им дава скришно, за 
да има привилегии, и затова не Му ис
кат данък!”. Или пък: „Мързелив е, не 
работи и не може да плати данъка”. 
Христос не им позволява да го кажат. 
Той прави това, което има право да 
направи. Той казва: „Върви в морето и 

хвърли въдицата, хвани риба и в риба
та ще намериш дидрахма”. Това има 

право да каже всеки, не само Хрис

тос, когато се посвети на служение 

Богу. Така казват отците, например 

св. Исаак Сириец. Само тогава имаме 

право да го направим, а не когато жи

вотът ни е посветен на нещо друго. 

Чуваме мнозина да казват в трудни 

моменти: „Боже, помогни ми!”, но по 

някаква причина не получават помощ. 

Защо? Защото Бог иска да ти пока

же, че за да получиш тази помощ, сам 

трябва да си посветен на Бога и да 
си отдаден Нему, доколкото можеш, – 

В това е величието – 
Бог не ти дава, 

за да те направи Свой длъжник. 
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това да бъде твоето главно дело. Ако 
основното ти занимание е трупане
то на имане, не можеш да кажеш на 
Бога: „Виж, помогни 
ми сега!” Освен ако 
това имане не се 
използва по бого
угоден начин. Раз
бирате ли, нямаме 
това право, ако жи
вотът ни не е пос
ветен на Бога!

Всички християни 
сме посветени на 
Бога чрез Кръще
нието. То е осинов
ление, а Миропома
занието всъщност 
е нашето посвеще
ние. Знаете, че при 
Кръщението се извършва постриже
ние, както при монашеското постри

жение. Това е посвещаване на Бога, 

което означава, че вършим нещата, 

които искаме, само за Бога и така те 

стават красиви. Бог не ни лишава от 

нищо, а просто го прави много кра

сиво. Колкото повече се доближаваш 

до Бога, толкова покрасив Той прави 

живота ти, защото Той Самият е аб
солютната Красота. А като Красота 
Бог е и Мъдрост. И тази красота се 
явява в живота и делата ни, когато 
отидем при Него и се стремим да 

вървим напред, както прави Той.

Понякога Бог присъства в живота ни 
по разтърсващ начин и това е вели

ко. Той Самият 
обещава и не го 
прави за тебе, 
а за другия – не. 
Той го прави за 
всички. Предусло
вието обаче е да 
се изправиш и да 
кажеш: „Това, Гос
поди, е целта на 
живота ми – поне 
малко да Ти се ха
ресам. Точно как
то Ти искаш да ми 
се харесаш”. 

Бог наистина се 
грижи за нас да

ром. Какво даваме ние на Бога? Кой от 
нас е направил жертва за Него? Кои са 
моите големи жертви заради Бога? В 
това е величието – Бог не ти дава, за 
да те направи Свой длъжник. Дори е 
казано: „Ще получи стократно сред из
кушенията”. Изкушенията следват от 
завистта на дявола и от това, че сме 
несъвършени. Когато принасяме себе 
си на Бога, това не означава, че авто
матично се освещаваме. Освещаване
то става постепенно, отнема време и 
е цялостен процес. Накъде обаче да се 
обърне сърцето на човека, неговото 

Най-красивите хора са 
тези, които истински 

са посветени на Бога. 
Нямам предвид онези, 
които говорят за Бога. 
„Професионално” гово-
рещите за Бога често 
пъти не са красиви.
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битие? Кой е този, който ще направи 
живота му наистина красив? 

Найкрасивите хора са тези, които 
истински са посветени на Бога. Ня
мам предвид онези, които говорят за 
Бога. „Професионално” говорещите за 
Бога често пъти не са красиви. Имам 
предвид тези, които са посветени, не
зависимо дали говорят, или не, дали са 
клирици, или миряни, деца или възраст
ни, каквито и да са – тези, които не 
винаги познаваме. Може да се виждат, 
може и да не се 
виждат. Старе
цът Паисий се е 
виждал. Така иска 
Бог – едни да се 
виждат, други – 
не; понякога дори 
да изглеждат съв
сем различно от 
това, което са. 
Ако познавахте 
стареца Епифа
ний Теодоропулос, 
бихте казали: „Ка
къв е този свиреп 
човек? Я да бягам 
оттук! Не издържам!”. Той обаче беше 
велик светец. Нямаше как да го разбе
реш от пръв поглед, а трябваше да го 
почувстваш и да видиш някои буквално 
чудни неща, великите харизми, които 
той имаше и криеше, и стигаше до 

упорство в желанието си да ги скрие 
и да не се виждат.

Вижте какво казва понататък Еван
гелието в същата посока.

В оня час учениците се приближиха до 
Иисуса и рекоха: кой ли е поголям в 
Царството Небесно?

Пак същото: чуват за Царството 
Небесно и вместо да кажат: „Какво е 
това? Какво е Царството Небесно!”, 
вижте какво питат... Умът ни пак е в 
това, което ние сме научили. Пак при

лагаме нашите 
критерии, които 
не са критерии
те на Бога. Чуй
те сега отгово
ра.

И като пови
ка Иисус едно 
дете, изправи 
го посред тях 
и рече: истина 
ви казвам, ако 
се не обърнете 
и не станете 
като деца, няма 
да влезете в 

царството небесно; и тъй, който се 
смири като това дете, той е пого
лям в царството небесно.

Говориш на горкото дете за Цар
ството Небесно, за царството на 

Смирението дава мярата 
на моето битие, мярата на 
света, на истината за не-
щата и произтича от уве-
реността, че битието ми е 
дарувано от Бога назаем...

11
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кесаря, за данъци, за власти, сили, а 
то казва: „Добре” и нито се вълнува, 
нито се възгордява. Всичко е щастие, 
животът е игра. Тази невинност на 
детето не трябва да разглеждаме 
лековато като безумие. Детето не 
е безумно и това знаят всички, кои
то имат деца. Обикновено ние сме 
безумните. Децата, особено 
малките, изобщо не са безумни. 
Те разбират нещата и ги разби
рат истински.

„Който се смири като това 
дете…” Това, което ни кара да 
обичаме децата, е тяхното 
смирение; именно фактът, че 
още не са влезли в този жес
ток свят на страстите. И ако 
ги оставиш да пораснат по ес
тествен начин – защото днес 
децата от малки се разболя
ват – е възможно, докато още 
са малки да не искат да ги почи
тат, да ги величаят, да нямат 
тази страшна и убийствена 
логика (която винаги погубва 
другия, а не мен), че другият е 
враг и опасен, или е мой приятел само 
ако служи на това, което аз искам. 
При детето тази логика липсва. За 
него всички са кандидатприятели и 
сътрапезници в игра, която започва 
и никога не свършва. И дори когато е 
ядосано или му се скараме, то лесно 

се съвзема. Когато се огорчи, лесно 
връща радостта си. Детето прави 
топка от парцали и играе; не отива 
непременно да краде, за да има това, 
което му липсва. 

Всичко това са знаци за смирение. 
При светците това смирение е съз

нателно и идва от зрялостта на 
връзката с Бога. Смирението дава 
мярата на моето битие, мярата на 
света, на истината за нещата и 
произтича от увереността, че би
тието ми е дарувано от Бога назаем, 
както казва св. Максим Изповедник. 

Това, което външно из-
глежда печалба, на екзис-
тенциално равнище може 
да е загуба. А това, което 
на екзистенциално равни-
ще е загуба, е вечна загуба, 
вечно проклятие и в този 
живот, и в другия, макар и 
външно да изглежда като 
печалба. Това е страшно! 
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Бог е битието, 
Бог е животът и 
Той ги е дал и на 
мен. Това е сми
рението на све
тците, т.е. зря
лото смирение – 
усещането, че 
всичко, което 
имам, дължа на 
Бога и на други
те; не го прите
жавам. Ако не го 
притежавам, не мога да строя върху 
него, не мога да стана център на 
света, не съм център на света. Бог 
ми е дал живот и битие, дал е и на 
много други. Всички сме Негови деца 
и нашият живот, и нашето същест
вуване са ни дадени назаем. Следова
телно ние също ги дължим взаимно 
един на друг. Затова смирението е 
свързано с любовта. Стани смирен 
и ще намериш любовта; стани себе
любив – и вече любовта изчезва. И 
понеже Бог е смирен, затова е любов. 
Ако не беше смирен, не би бил любов. 
„Който, бидейки в образ Божий, не 
счете за похищение да бъде равен 
Богу; но понизи Себе Си, като прие 
образ на раб (…)” (Фил. 2:6–7).

Това е съвършенството – да си най
малък. Наймалкият не е този, кой
то крещи, че е такъв, а този, който 

осъз нава, че не
говото битие 
му е дарувано 
назаем; че не е 
триумфиращи
ят в живота, а 
е негов разпоре
дник. И нашите 
деца затова са 
ни дадени – да ги 
ръководим, както 
и нашият дом, 
талантите ни, 

призванието, болестите, здравето 
– всичко е дадено, за да се разпореж
даме с него. И в съотвествие с разпо
реждането идва и лихвата, нали? Или 
се губи капиталът. Губи се, когато не 
го употребявам, а не го употребявам, 
когато се затварям в себе си. Външ
но изглежда, че го употребявам, но 
в действителност го губя. Затова 
чуваме тези любопитни думи: „Как
ва полза за човека, ако придобие цял 
свят, а погуби душата си!”

Това, което външно изглежда печал
ба, на екзистенциално равнище може 
да е загуба. А това, което на екзис
тенциално равнище е загуба, е вечна 
загуба, вечно проклятие и в този жи
вот, и в другия, макар и външно да из
глежда като печалба. Това е страшно! 
А това, което външно изглежда загу
ба, може всъщност да е печалба, за

Децата по някакъв начин 
принадлежат на всички. 
Виждали сте как майката 
казва: „Не отваряй на все-
ки! Не отивай при всеки, 
който те повика!” Защото 
детето е готово да отиде 
навсякъде. Вътрешно то 
вече принадлежи на дру-
гите – и това е смирение-
то. 

13
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ùîòî Áîã å Òîçè, Êîéòî ðåøàâà êîå 
å èñòèííî è êîå ëúæëèâî, íå íèå. Íå 
ìîæåø äà êàæåø, ÷å ùå ñè óñòðîèø 
æèâîòà òàêà, êàêòî òè ñè ãî ïðåä-
ñòàâÿø, è òîçè æèâîò äà å èñòèí-
ñêèÿò, çàùîòî òî÷íî òè íå ñè ñúçäàë 
æèâîòà è ñâåòà. Òå ñà îò Áîãà, âñè÷-
êî òîâà òè ãî äàâà Áîã. Òîé èìà Ñâîè-
òå êðèòåðèè è òåçè êðèòåðèè óâåëè-
÷àâàò äàðà, ïðàâÿò ãî ïëîäîòâîðåí. 
Òè îáà÷å íå ìîæåø äà ãè ïðåâúðíåø â 
ñâîè ñåáè÷íè êðèòåðèè. 

Çàòîâà è äåöàòà ïî íÿêàêúâ íà÷èí 
ïðèíàäëåæàò íà âñè÷êè. Âèæäàëè 
ñòå êàê ìàéêàòà êàçâà: „Íå îòâàðÿé 
íà âñåêè! Íå îòèâàé ïðè âñåêè, êîéòî 
òå ïîâèêà!·. Çàùîòî äåòåòî å ãîòî-
âî äà îòèäå íàâñÿêúäå. Âúòðåøíî 
òî âå÷å ïðèíàäëåæè íà äðóãèòå – è 
òîâà å ñìèðåíèåòî. Òàêà è Áîã, êàê-
òî âèæäàòå, ìàêàð äà íå å îò ïîëçà 
çà Íåãî, îòãîâàðÿ íà ìîëèòâàòà ìè. 
À àç íàé-ìíîãî äà Ãî èçëúæà; àç ïðàâÿ 

îáðàòíîòî íà òîâà, êîåòî òðÿáâà, 
íî Òîé ïàê ìè îòãîâàðÿ. È ñëåä êàòî 
Ãî èçìàìÿ è èçâúðøà áåçóìñòâà, ïàê 
êàçâàì: „Ãîñïîäè, ïîìèëóé!·. È Òîé îò-
íîâî èäâà. 

Áîã å ñìèðåíèå, áåçïðåäåëíî ñìèðå-
íèå, çàùîòî å áåçïðåäåëíà ëþáîâ. 
Áåçïðåäåëíàòà ëþáîâ å òàçè, êîÿòî 
êàçâà: „Åëà îòíîâî, åëà ïàê!· Òÿ íå ñå 
ðàçî÷àðîâà. Êîéòî ìå ïîäðàçíè âåä-
íúæ, ùå ìó êàæà: „Èçâèíÿâàé·, õàéäå 
è âòîðè ïúò, è òðåòè… Êîëêî ïúòè 
äà ïðîùàâàìå? Ñåäåìäåñåò ïúòè ïî 
ñåäåì – çíà÷è 490 ïúòè, ïî÷òè 500, 
ò. å. åäíà ñèìâîëè÷íî áåçêðàéíà öè-
ôðà. Íÿìà äà ïðàâÿ íèùî äðóãî, îñ-
âåí äà ïðîùàâàì. Âñåêè ïúò, êîãàòî 
ïðîùàâàì, âúíøíî èçãëåæäà, ÷å ãóáÿ, 
íî â äåéñòâèòåëíîñò ïå÷åëÿ – è êî-
ãàòî ñòèãíà äî ïåòñòîòíèÿ ïúò, 
èìàì â ðúöåòå ñè âå÷íèÿ æèâîò è 
äàðîâåòå íà Ñâåòèÿ Äóõ. À âúíøíî 
èçãëåæäà, ÷å òîâà å çàãóáà è ÷å ñúì 
ãëóïàê. 
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Четох „Идиот” на Достоевски. Другите му казва-
ха: „Вие сте идиот!” Защо? Защото не осъждал 
никого и принадлежал на всички. Малцина раз-
бират това разположение. Порядъчните хора го 
смятат за идиот. Знаете ли какво е да казваш на 
една блудница, че е съвършена, че е царица, но 
не го знае? И да вярваш в това? Не си ли идиот? 
Това безумство е Христовото безумство, имен-
но това! И Христос, простете ми, върви като 
безумен през историята. Понеже всички сме 
толкова умни и толкова лукави, Той върви като 
безумен и се занимава с всеки от нас с безу-
мие, което няма граница. И когато човек открие 
това безумство, става християнин. Това, което 
казваме, е жестоко, но едновременно с това е и 
много нежно. Именно това е логиката на Бога, 
която не е като нашата.

15
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Това безумство виждаме и в Патери
ка, където се говори за един авва и 
ученика му. Ученикът му казал:

– Отче, в града едикой си говори за
тебе по найлошия начин, но не мисли, 
че това, което 
казва, е истина!

– Е, няма значе
ние, сега казва 
добри неща.

– Да, но той е
лош, той е…

– Не, добър е,
нека го подсло
ним, да му помог
нем…

– Отче, безумен
си!

– Ех, чедо! Четиридесет години се
боря да придобия това безумство, не 
ме лишавай сега от него!

Ако имахме това безумство, живо
тът щеше да бъде рай. Оттук щеше 
да започва раят – всеки да стане по 
този начин безумен към другия.

Бог не отъждествява това, което 
правим и което Му казваме, с това, 
което сме. Това е величието на Бога 
– Той не ни отъждествява с греха.

Какво означава изповедта? Не е ли 

безумство от страна на Бога? Защо 
Той ме приема и аз се изповядвам? Не 
направих ли същото и вчера? Защо 
пак ми дава Светия Дух? Понеже из
поведта е получаване на Светия Дух. 

И тези, кои
то се изповяд
ват сериозно, 
чувстват това. 
Чувстват го! Не 
е ли безумно? Би 
могъл да каже: 
„Направи го един 
път, втори път. 
Трети път няма 
да има. Хайде в 
ГУЛАГ! В Сибир! 
В ада! Сега, вед
нага!”.

Известна е историята с монаха, с 
която започва книгата „Евергетинос”. 
Един монах, който порано имал по
рочен живот, паднал в блудство, т.е. 
като монах пак започнал да съгрешава. 
Ходел в града, връщал се вечерта, па
дал пред иконостаса и казвал:

– Боже, прости ми! Не трябваше да го
правя, зная! Няма да го правя повече…

След единдва дни пак ставало също
то, след още няколко дни – пак също
то. Е, в даден момент дяволът се по
явил пред иконостаса и казал на Бога:

Това е 
логиката на детето. То пра-
ви нещо и си тръгва, не из-
чаква аплодисментите на 
множеството. Именно тази 
„детска” логика е великото 
смирение на Бога.

16
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– Не виждаш ли как Ти се подиграва
тоя?

От иконостаса се чул глас и Бог, ако 
си спомням добре, отвърнал:

– Защо? Когато
идва при тебе, ти 
някога гониш ли го? 
Защо когато идва 
при Мене да го 
гоня? И не само че 
не го гоня, а в този 
момент го вземам 
и той умира в пока
яние!

Разбирате ли? Тази 
логика на Бога, коя
то е логиката на 
детето, не е логиката на „сериозен” 
човек, който иска да прави кариера, 
или на един Бог, който иска да бъде 
почитан, всички да се страхуват и да 
треперят от Него. Понякога в свои
те лекции казвам, че след Възкресе
нието идва Възнесението. Възнесе
нието е поголямо чудо от Възкресе
нието. Защо? Знаете ли колко велико 
нещо е да възкръснеш и след това да 
станеш и да си тръгнеш? Христос не 
останал там 10, 20, 100, 2000 години 
– просто да си стои и да казва: „Ето,
убихте ме! Жив ли съм, или умрях? Ето, 
жив съм! Бог ли съм, или не съм?” Дали 

някой би отговорил „Не!”? Въпросът 
обаче е дали някой би обичал такъв 
Бог, или всички бихме търсили начин 
да подкопаем властта Му? Фактът, 

че след Въз
кресението
н а с т ъ п в а 
В ъ з н е с е 
нието, е ве
лик и много 
важен. Той 
показва ог
р о м н о т о 
ува же н ие, 
което Бог 
има към 
свободата 
и личност

та на човека. Той го оставя да се 
съмнява, да търси, да съзрее, да раз
бере по един дълбок начин – и тогава, 
естествено, му се явява. Но не му се 
явява с мощ, сила и власт… 

Това е логиката на детето. То прави 
нещо и си тръгва, не изчаква аплодис
ментите на множеството. Именно 
тази „детска” логика е великото сми
рение на Бога. Той прави велики неща, 
но не ти казва: „Виж! Аз го направих! 
Разбра ли?”. Той не прави така. И изку
шенията, в които падаме, ги създава 
не Бог, а ние. Ние създаваме изкуше
нията помежду си и Бог, естествено, 

Тази логика на Б о г а , 
която е логиката на детето, не 
е логиката на „сериозен” чо-
век, който иска да прави ка-
риера, или на един Бог, който 
иска да бъде почитан, всички 
да се страхуват и да треперят 

от Него. 
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ги допуска – отново от уважение към 
човешката свобода. Важно е да оста
виш другия да направи грешка, да се 
окаже в безизходица, защото тогава 
той разбира. В противен случай, ако 
му предлагаш решение на проблем, 
който дори не е поставил, той не раз
бира колко важно е решението и не го 
оползотворява.

Не се учудвайте, че го казвам. Да си 
плащаш данъците е важно. То означа
ва преданост и зачитане на човешко
то общество като ценност.

Сещам се за о. Епифаний Теодоропу
лос. Веднъж изпратих книга на мой 
приятел, но сложих в пакета и едно 

писмо. Тогава книгите се изпраща
ха безплатно, пощата не изискваше 
марки за тях. Той ме попита:

– Защо направи това?

– Беше ми изгодно!

Той каза:

– Следващия път да сложиш две мар
ки! Иначе е кражба, кражба спрямо чо
вешката общност.

Макар Христос да принадлежи 
на Божието Царство, макар Той 
да е Божието Царство, когато 
действа в човешката история, 
Той цени човешките мерки, 
човешката общност. Не иска да 
се отличава от другите, не иска 
да парадира, за да не ги съблазни.

Превод от гръцки 

Константин Константинов
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ЗА СМИРЕНИЕТО
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*
ВЕДНЪЖ ПРИ ОПТИНСКИЯ ЙЕРОСХИМОНАХ АНАТОЛИЙ ЗЕРЦАЛОВ дошла 
една жена и поискала благословение да живее отшелнически, за да може без 
пречки да пости, да се моли, да спи на пода. Старецът º казал:

– Знаеш ли, лукавият не яде, не пие, не спи, а живее в бездната, защото в него 
няма смирение. Покорявай се във всичко на волята Божия – ето това е подвиг. 
Смирявай се пред всички, укорявай себе си за всичко, понасяй с благодарност 
болестите и скърбите – това стои повисоко от всякакви други подвизи!

*
СРЕД УЧЕНИЦИТЕ на един древен мъдрец имало богат и знатен юноша. За да 
го излекува от неговата избухливост и да го научи на смирение, мъдрецът му 
наложил следната епитимия: три години младежът трябвало да странства 
по света и да плаща на всеки, който го оскърби.

Юношата се подчинил и тръгнал. Посетил много градове и страни и плащал 
на всеки, който се съгласявал да го обиди. Минали три години и той се върнал 
при учителя си. На входа на града му се изпречил един страж, който бил много 
ядосан и излял целия си гняв върху юношата. Вместо да отговори на обидите 
обаче, младежът се усмихвал.

– На какво се смееш? – попитал учудено стражът.

– Три години плащах на всеки, който ме обиди поне малко, а ти безплатно ме 
наруга наймного от всички, на които давах пари! – отвърнал юношата.

*
ДВАМА ПРИЯТЕЛИ спорели:

– Няма Бог! – казал единият.

Вярващият помислил и отвърнал:

– Това е все едно болният да каже: „Няма здраве!” Или слепият „няма светлина”, 
вместо да признае, че той самият не я вижда. Или пък беднякът да твърди: „Няма 
на света никакво злато”. Но нима то не съществува – и на земята, и под нея? Или 
злодеят да каже: „няма добро на земята”, макар че всъщност в него го няма. Точно 
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така и ти, приятелю, неправилно твърдиш: „Няма Бог!” Кой ти дава право своята 
болест и бедност да натрапваш на другите?

Но ако ти признаеш и смирено кажеш: „Аз не познавам Бога”, то това ще е тво
ята изповед и твоята първа крачка към Него.

*
ПОПИТАЛИ СТАРЕЦА ПАИСИЙ СВЕТОГОРЕЦ :

– Как да се отнасяме към някого, който е несправедлив към нас?

– Като към ваш велик благодетел, който прави на ваше име вноски в Божия
та спестовна каса. Такъв човек ви прави богат навеки! Нима това е малко? 
Нима не обичаме своите благодетели, нима не им засвидетелстваме призна
телност? По същия начин трябва да благодарим и да обичаме онези, които 
постъпват с нас несправедливо, защото те ни облагодетелстват във веч
ността.

*
ЕДИН ГРЪЦКИ управник имал обичай всяка сутрин да прави по два поклона – 
поклон на едната и поклон на другата страна. Когато го попитали на кого се 
кланя, той отвърнал:

– На Бога и на народа. Защото всичко, което имам, е или от Бога, или от народа.

*
ЕДИН ЕНОРИАШ се оплакал на своя свещеник:

– Не мога да разбера защо винаги в църквата всички ме бутат и все се тикат 
в мен. Моля ви, направете им забележка!

А отецът отговорил:

– Не е в тях проблемът, а в теб. Идваш в църквата и веднага се намесваш във 
всички разговори, мъчиш се всички да те забележат... Искаш да си навсякъде и 
не оставяш място за останалите. Всеки, който иска да застане на мястото 
си, е принуден да те отмести...
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*
ЕДИН КОВАЧ изпратил сина си по света да си търси занаят, за да може да го 
издържа на старини. Преди да тръгне, му казал:

– Запомни следното правило, което винаги помага на пътешествениците: 
върви натам, накъдето те води вятърът.

Синът послушал баща си, тръгнал на път и винаги следвал посоката на вятъ
ра. Вървял дълго, докато накрая отново се озовал пред ковачницата на баща 
си.

И двамата се учудили и синът попитал:

– Как стана така? Внимателно следях вятъра и вървях нататък, точно както 
ми заръча.

– Забравих, че Някой управлява вятъра, сине – отвърнал бащата. – Господ най
добре знае къде ти е мястото. Не е нужно да ходиш надалеч. Остани тук и учи 
моя занаят, както аз навремето се научих от баща си.

*
АЛЕКСАНДРИЙСКИ безбожници хванали един християнин, дълго го мъчили и 
обиждали, а накрая го попитали:

– Какво толкова е направил вашият Иисус Христос, за да го възхвалявате 
така?

– Това, че вашите обиди и мъчения не могат да ме наранят! – отговорил под
вижникът. *
МАКАРИЙ ВЕЛИКИ достигнал до такава степен на смирение, че братята раз
говаряли с него като със светец, но той не им отговарял. Един брат се обър
нал към него разгорещено:

– Дори и да се превърнеш в крадец на камили, натоварени със сол, светите 
братя няма да те докоснат!

Като чул това, отец Макарий се усмихнал и заговорил.
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*
ВЕДНЪЖ ПРЕЗ ЗИМАТА великият западен подвижник Франциск от Асизи вър
вял със свой ученик през непознат град. Било мразовито, те треперели от 
студ, но разсъждавали над въпроса, какво е съвършената радост.

– Запиши, овчице Божия, че дори да се научим да говорим езика на ангели
те, да разберем движението на звездите, да открием всички съкровища на 
земята, да научим тайната на живота на всички птици, риби, животни, на 
хората, дърветата, камъните и водата... запиши, че и това не би било съ
вършена радост.

Повървели още малко и Франциск добавил:

– Запиши, че дори да бяхме найдобрите проповедници и да обърнем всички
езичници във вярата Христова – запиши, че и това не би било съвършената 
радост.

Ученикът попитал:

– Тогава в какво е съвършената радост?

И Франциск отговорил:

– Ето в какво: когато пристигнем в непознат град мръсни, мокри, вкоченени
от студ и помолим да ни пуснат в него, а стражата каже: „Ах вие, скитници, 
шляете се по света, съблазнявате народа, просите милостиня, махайте се 
оттук!”, да не се обидим, а със смирение и любов да помислим, че пазачът е 
прав. И мокри, премръзнали и гладни да прекараме нощта в снега без да роп
таем – ето тогава и само тогава ще имаме съвършената радост!

*
ЕДИН ПОДВИЖНИК така обяснявал същността на смирението:

– Всеки жадува за величие, а Бог ни моли да станем малки. За да преминеш
през вратата, която води до Царството Небесно, трябва да застанеш на 
колене.

*
СВЕТИ ЙОАН ДАМАСКИН казвал:

– Дървото, даже подсечено, зараства. Раната, нанесена от стрела, се леку
ва. Но словесната стрела е неизцелима, тя попада право в сърцето. Бъдете 
мълчаливи и смирени.
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*
ВЕДНЪЖ ПРИДВОРНИТЕ на император Константин Велики му донесли за не
доброжелатели, които го клеветели и обсъждали:

– Тези злодеи – казвали те – не само лъжат и клеветят, а и те поругаха по 
ужасен начин. Отидоха при мраморната ти статуя в центъра на града и я 
замеряха с камъни, докато не счупиха носа и не обезобразиха лицето ти.

Изслушал императорът тази новина, после попипал лицето си и казал:

– Като че ли лицето ми е чисто, а и носът ми си е на мястото!

Засрамили се доносниците и напуснали царските покои.

*
СВЕТОГОРСКИЯТ СТАРЕЦ ПОРФИРИЙ често повтарял, че не бива да изисква
ме от Бога да ни даде това, което искаме, и то тогава, когато го искаме. И 
давал следния пример:

–  Вземи гърне с гърло, в което ръката ти свободно да влиза и да излиза. Но 
ако ръката ти е вътре и я свиеш в юмрук, колкото и да се стараеш, няма да 
можеш да я извадиш. Можеш безрезултатно да упорстваш дни, месеци, го
дини... Достатъчно ще е да отпуснеш свития юмрук, да отпуснеш пръсти и 
ръката ти свободно ще излезе от гърнето така, както е влязла.

Същото е и с твоя проблем. Колкото повече настояваш за решението му, 
толкова повече ще се отдалечава то. Бог знае какво прави! Престани да се 
занимаваш с този въпрос, ако искаш Бог да се заеме с него!

Из „Просто да вярваме“, сборник от християнски притчи и сказания,

 Москва, „Никея“, 2012 

Превод  от руски Мария Момирова
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Полагаме прекалено големи усилия 
и се изтощаваме от поста. Или напротив, 
измисляме си оправдания и не постим. 
Къде е грешката ни? 

Игумен Нектарий (Морозов)

Да постим 
или да не постим – 
това ли е въпросът?
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Кое е по-важно: 
вътрешното или 
външното?
Найсъщественото във всеки пост е 
да се потрудим, да ограничим плът
ските си нужди поне в минимална 
степен, като същевременно по ня

какъв начин освобождаваме духа си. 

Постът дисциплинира, смирява и ни 

среща лице в лице с човека вътре в 

нас; показва какво става в душите и 

сърцата ни. 

Гастрономическият компонент е 

само външен фактор, който позволява 

да въздействаме сами на себе си. Все 

пак борбата с всяка страст започва 

от това човек да се откаже от удо

волствието, мнимо или реално, което 

обикновено му носи тази страст.  

 

А храната е найпримитивното удо

волствие, към което така или иначе 

всички хора се стремят, с много мал

ки изключения.

И когато човек се откаже от отдел

ни видове храна или започне да яде по

малко, в него се появява навик да се 

ограничава и от други неща. Появява 

се „основа”, върху която вече се борим 

с всички останали страсти.  

Човек, за когото църковният живот 
тъкмо започва, често се старае по
строго, побуквално да изпълнява 
онова, което се отнася към телес
ния компонент на поста. А за човек, 
който разбира подълбоко църковния 
живот, все пак е характерно да се 
замисля за онези вътрешни промени, 
които трябва да преживее по време 
на поста, и които той само стимули
ра чрез въздържание.

Когато решаваме въпроса дали да 
постим строго или да сме либерални, 
всичко опира до силите и здравето на 
конкретния човек. Има хора, доста
тъчно здрави, за да постят без мас

Да постим 
или да не постим – 
това ли е въпросът?
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ло и даже да не ядат готвено; някои 

могат да ядат по веднъж дневно, дру

ги – по веднъж на два дни, но това се 

среща рядко.

Найчесто съвременният човек е 

толкова физически и психически слаб, 

че ако се придържа буквално към Ти

пикона, тогава найвероятно няма 

да може да доведе поста докрай. Или 

няма да може да ходи на богослужения, 

или няма да разбира какво се чете и 

пее, защото мозъкът му е угнетен от 

липсата на необходимите хранител

ни вещества.

Затова всеки трябва да се ориен

тира не по това от колко време е в 

Църквата и добре ли познава църков

ния живот, а по това кое за него в 

рамките на устава за поста е нито 

прекален, нито минимален, а именно 

реален труд. 

Разбира се, ако човек пости за първи 

път, той не може да знае кое е по си

лите му и кое не е. Затова според мен, 

пристъпвайки към подвига на поста, 

трябва да се съветваме по всички въ

проси в тази връзка със свещеника, 

при когото обикновено се изповядва

ме и който съответно знае особено

стите на нашето здраве, начин на 

живот, опита ни в църковния живот.

Със същия свещеник човек може и 

да коригира поста си, ако след вре

ме почувства, че върши непосилен за 

него подвиг или, напротив, твърде лек 
труд, който даже не усеща.

Да се съветваме със свещеник по 
тези въпроси е естествено, защото 
постът извън Църквата е на практи
ка безсмислен. Все пак постът е ус
тановен от нея и служи за това да по

могне на човек да навлезе подъбоко в 
църковния живот. Целта е своеобраз
но обединяване с живота на Църква
та, а ако това не се случи, се получава 
просто диета и нищо повече.

Понякога човек, който отдавна е в 
Църквата, отначало е постил строго 
и може би даже е повредил здравето 
си, и затова после се получава свое
образен откат – появява се страх 
преди поста.

Трябва разумен подход. Например, 
много светци, включително авва До
ротей, дават такова наставление 
за постите: измери колко храна ти е 
необходима, махни малко, и това ще е 
твоят пост.
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Постим като 
монаси: стига 
вече?
Сред въцърковените хора битува 
мнението, че тъй като уставът за 
поста е бил писан  за монаси, трябва 
да съставим нов, специален устав – 
за миряните. Но работата е там, 
че ние действително спазваме общ, 
единен църковен устав, основан на 
Типикона, който, разбира се, е поро
ден в монашеска среда.

Необходим ли е отделен устав за пос
та при миряните, както и устав за 
енорийско богослужение? Не знам. Въ
просът е достатъчно сложен и мно
гостранен. От една страна, в това 
има смисъл, има някакви рационални 
корени. От друга страна, в Типикона 
виждаме своеобразна икона за без
користен живот, идеален образ, към 
който човек трябва да се стреми. 
Това задава ниво, по много начини не
достижимо за нас, но което ние все 
пак опитваме да стигнем.

Христовите заповеди, по думите на 
Спасителя, са прости и лесни, но ко
гато човек се опитва да ги изпълни, 
това се оказва практически непосил
но. Цял живот ние трябва да се стре
мим към изпълняването на тези запо
веди, колкото и да е трудно. А това е 
потрудно от устава за поста или за 
богослужението.

Но ако се откажем от Типикона в онзи 
вид, в който той съществува, заради 

сложността му, и започнем да тър
сим попрост устав, приближен до 
нашите немощни сили, тогава тряб
ва и да създадем някакви заповеди за 
миряните. Но това е абсурдно – щом 
има Евангелие, то е за всички. 

Тогава може би не си струва да про
меняме нищо, а вместо това цял 
живот да се стремим към нужното, 
и при това да имаме всички основа
ния да кажем: „ние сме слуги негодни” 
(Лука 17:10)

Това усещане за собствена „негод
ност” е именно това, до което човек 
трябва да стигне чрез поста. Все 
пак друга опасност очаква физиче
ски стабилния човек, който може да 
вкусва много малко храна и да се рад
ва на това – опасността да се въз
гордее, като фарисея, за когото слу
шаме в храма в Неделята на митаря 
и фарисея.



30 31

Когато някой се старае, но физически 
не може да направи нещо, той се сми
рява. И ми се струва, че това е идеа
лен модел. 

Може би в крайна сметка постът не 
е важен?

Разпространена грешка на енориаши
те ни е в това, че те често насочват 
цялото си внимание към гастрономи
ческия аспект на поста, забравяйки 
за духовния компонент.  И тази греш
ка има отношение не толкова към 
въпроса „Как да постя?”, колкото към 
проблема в правилното разбиране на 
християнския живот като такъв.

Християнският живот означава да 
„свалим от себе си” стария човек и 
да „облечем” нов. Това е наш постоя
нен труд над собственото си сърце. 
И християнинът трябва преди всич
ко да стане добър човек, а вече след 
това добър християнин, което е свър

зано именно с онези промени, които 
се случват в сърцето. Всичко оста
нало има само външен характер.

Ние се състоим от душа и тяло, и 
тези две съставни части трябва да 
участват в този труд по равно, но по 
различен начин. И найпърво идва оно
ва, което е отвътре. 

Но тук се изкушаваме да кажем, че 
постът въобще не е важен и може 
да бъде сведен до някакъв символ. Не, 
във всичко, което правим, трябва да 
присъства труд, близък до границата 
на възможностите ни, защото Гос
под започва наистина да помага само 
тогава, когато човек прави всичко, 
което зависи от него: дали в изпъл
няването на Христовите заповеди, в 
някакви трудни жизнени ситуации или 
именно по време на пост. И тогава 
този труд по Божията благодат носи 
плодове.

Ако човек сам определя границите на 
труда си – „аз мога да направя тол
кова, и това е достатъчно, защото 
това не е важно”, – тогава няма да 
има полза. Ние трябва да покажем 
твърдостта на волята си, а оста
налото ще изпълни Господ. Място за 
лукавство, разбира се, остава във 
всичко, което правим. От нас зависи 
да забелязваме у себе си това лукав
ство, да се борим с него, да сме малко 
повзискателни и даже може би жес
токи към себе си. 
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Един от ефективните начини да не 

изпуснем от вниманието си духовния 

компонент не великопостното дело, 

е да съставим за себе си план, нека 

дори е само на хартия, и да отбеле

жим какво трябва да се постараем 

да направим по време на този пост.

Сигурен съм, че за всеки разумен пра

вославен християнин ключов момент в 

този план ще бъде не свеждане на хра

ненето до някакъв минимум, а духовните 

изисквания към себе си: да промени нещо 

в живота си, във взаимо отношенията с 

хората, даже в работата си. 

Но освен това се забелязва, че когато 

човек се ограничава в храненето, иска 

да говори помалко, да не съди хората. 

Наистина, той става и пораздразни

телен, но, знаейки за тази особеност, 

трябва просто да сме внимателни и 

да се отнасяме към това правилно.

Хора, които отдавна са в Църквата 

и се чувстват уверени, пристъпвай

ки към поста, също не са застрахо

вани от много грешки. Има такъв 

разпространен израз – „задълбочен в 

църковния живот” – и може би това е 

главната грешка – усещането за за

дълбоченост.

Ние нямаме поставена задача да се 
задълбочаваме в нещо – в църковния 
живот, в четенето на светите отци, 
в Евангелието. Ние имаме задачата да 
станем добри хора и добри християни, 
да се приближим до Бога. Целият ни 
християнски живот се проявява в това 
какви са плодовете на този живот. 

В Патерика има история за това как 
един човек ходил навсякъде и хвалил своя 
духовен наставник като велик старец. 
И в крайна сметка някой го попитал: 
„Как от такова добро дърво като него 
се е родил такъв кисел плод като теб?”.

Човек може постоянно да чете, чес
то да ходи на служба, да пости стро
го, да се моли много, но нито да получи 
смирение и кротост, нито търпение 
към всичко, което Господ му изпраща, 
нито готовност да приема и изпъл
нява Божията воля, в каквото и да се 
състои тя. А нали именно в това чо
век трябва да се задълбочи – в преда
ността на Божията воля.

Превод  от руски Павла Сивова

Източник: pravmir.ru
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Да се омъжиш 

за страдалец

Лилия Малахова
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Н
аскоро гледах филма „Едуард 

ножиците“. Той е изцяло в 

духа на своя създател: всич

ко е „сюр”, абсурд, подправен 

с лека измислица и еротика. Веднага 

си признавам – не ми хареса. Стори 

ми се примитивен, а и сюжетът ми 

се видя до болка познат, чувството 

беше за нещо déjђ vu.

Разбира се, че съм виждала този сю

жет и то неведнъж. По същество, сю

жетът на филма повтаря достатъчно 

разпространена жизнена история: по

рядъчна жена намира мъж, отличаващ 

се с девиантно поведение и се опит

ва да го спаси: примерната майка ми

сис Пег Богс среща в запустял замък 

едно същество – получовекполуробот 
Едуард, който живее сам в този замък 
(правилно, а кому е нужен?) и страда 
(правилно: страдалците са навсякъде).

Оттук нататък започва неприятно
то: мисис Богс вече изпитва жалост 

към Едуард! Жали го, нещастния, за
щото, освен нея няма друг желаещ да 
го прави. Но за нея е недостатъчно 
само да пожали този плод на болната 
фантазия на неизвестен учен. Тя при
бира Еди в дома си и се опитва да го 
спаси с целия размах на своята жен
ска душа, на който е способна.

Учи го да живее в общество. Дълго 
разговаря с него, стремейки се да из
лекува болната му душа. Трие му съл
зите. Лекува раните му, които, забе
лежете, той сам си нанася.

Историята завършва печално, но със 
100% предсказуем финал: Едуард из
вършва убийство, се скрива в своя 
замък, а претърпялата поражение в 
своето благо намерение Пег доживя
ва живота си в топлия семеен кръг, 
тъгувайки по Едуард.

Мисис Пег е твърде разпространен 
тип жена. Едно от любимите занима
ния на немалко жени е да се омъжват 

Неправилната грижа за 
другия може да бъде 

разрушителна. Един по-
глед върху някои форми 
на психологическо пара-
зитиране. Каква е опас-
ността човек да се нагър-
би с мисията на спасител, 
воден от погрешни моти-
ви и без необходимите 
качества; или –  какво се 
случва, когато „слепец 
води слепеца“.
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за подлец, алкохолик, наркоман, 
комарджия и през целия си съв
местен живот да го „спасяват“.

Моя приятелка се омъжи за алко
холик, за истински алкохолик, със 
запои още преди женитбата. Ес
тествено, след това нищо не се 
промени. Той пропиваше всички 
пари, опитваше се да продаде 
вещите, купени за детето им, 
вдигаше скандали, биеше. Кога
то разбрах за всичко това, попи
тах приятелката си точно с коя 
част от тялото си е мислила, кога
то се е омъжвала, когато е било ясно 
още в самото начало за какво става 
въпрос. Отговорът беше прост: смя
тала е че ще успее да го промени. Ре

шила да го спаси, защото изпитвала 

жалост към този човек.

Съседката също се омъжи за алкохо

лик. Ветеран от Афганистан, инвалид 

без крака, което не му пречеше при 

всеки удобен случай да се напива до 

припадък. По думите на жена му, тя 

решила да го спаси от алкохолизма, 

станало º мъчно за него и затова ре

шила да се омъжи. Историята на тех

ния семеен живот завърши трагично: 

тя също започна да пие, децата бяха 

настанени в интернат, а една су

трин ги намериха мъртви – отровени 

с някакъв разтворител.

Впрочем за да си намериш такова зани

мание, като спасяването на заблудена 

душа, не е задължително да се омъж

ваш. Десетки хиляди жени погубват 

живота си, спасявайки синове, братя, 

бащи и прочие роднини. Търсят ги по 

улиците и заведенията, прибират ги 

вкъщи, мият, чистят, галят по гла

вичката, утешават, хранят с вкусни 

манджи, плащат дълговете им. С една 

дума, носят на гърба си тези куфари 

без дръжки, стенейки от отчаяние, 

но в никакъв случай не ги изоставят. 

Защо? Жалят ги и точка!

Още от детството си помня класи

ческата картина: на тротоара се 
търкаля пиян чичко, а около него се 
въртят няколко квартални активис
тки. Помагат му да стане, водят го 
вкъщи, а ако не може да ходи, дори го 
занасят. Мъжете като правило не се 
намесват в подобни ситуации и раз
бира се, постъпват правилно. Но же
ните са готови буквално да носят на 
ръце подобни девианти. Те изпитват 
необходимост да жалят. Във всеки 
храм има енориашки, които идват на 
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изповед на всяка литургия и плачат 
с глас по повод роднини, преди всич
ко синове: не работят, пият, крадат 
пари. Но ако ги посъветваш да прес
танат да глезят такива безделни
ци те широко отварят и очи и уста: 
„Как?! Та той е мой син (баща, брат и 
т.н.)! Жал ми е!

По същия сценарий се случват и онези 
истории, в които в ролята на страда
лец е жесток бияч, с голямо удоволст
вие причиняващ физически и морални 
мъки на жената, която е решила да 
свърже живота си с неговия. Въпреки 
че търпи издевателствата, тя дори 
го оправдава: той не е като всички, 
никой не го разбира, а побоите са за
щитна реакция на неговата от нико
го неразбрана натура срещу неспра
ведливия и жесток свят. Затова и аз 
трябва да го пожаля!

Подобни истории са толкова много
бройни, че вече можем да говорим за 
тенденция. За жените е присъщо от 
жалост да се притичат на помощ, 
като никога не си задават въпроса  
нужна ли е някому тази помощ? А си 

струва да поразсъждаваме съвсем 

малко, за да разберем, че подобни 

мъже нямат нужда да бъдат спасени. 

Те се нуждаят да бъдат спасявани. 

Непрекъснато, безкрайно, самоот

вержено. Както пее Александър Град

ски: „Главното е да се търси пътя, а 

не да се намери“. Докато нещастна

та жена търчи и се блъска, спасявай

ки „страдалеца“, той лежи на нейния 

гръб и прави каквото си иска: не рабо

ти, не върши нищо в къщи, но живее и 

се храни наготово. А освен това ще 

бъде и пожален – колко е нещастен! 

„Нещастникът“ не се интересува 

от страданията на жена си, даже се 

опия нява от своята значимост: ви

дите ли, всички наоколо се грижат за 

него! Колко сълзи се проливат заради 

него!

Найудивителното в тези истории е, 

че жените не си тръгват, а търпят 

издевателствата и душевните мъки. 

Бидейки унижавани, оскърбявани, би

ти, ограбвани, мачкани — те не си 

тръгват. Не си тръгват и не гонят 

тези деспоти от живота си. Мнозин

ството от тях живеят с надеждата, 

че още малко и той ще се поправи. 

Той обеща! Вчера обеща, че за по

следен път се е напил и ме е ударил, 
че още утре ще си намери работа… 
Само че жената вече е забравила, че 
той е обещавал и онзи ден, и минала
та седмица, и миналия месец, и мина
лата година… Забравила е главното: 
невъзможно е да спаси този, който не 
иска да бъде спасен; невъзможно е да 
поправиш този, който сам не иска да 
се поправи.

Освен всичко друго, тези жени за
почват да изпитват и вина за случ
ващото се: не съм го „възпитала“, не 
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го обичам достатъчно, не направих 
нищо за да променя живота му. И още 
поусърдно продължават да се гри
жат за поробителя си.

Как да не попаднем сред тези „жа
лейки”? Много просто: щом от мъжа 
започне да излиза идеята (словесно 
ли, чрез постъпки ли – не е важно), 
че жената трябва да го спаси, щом 
се появи тезата „ти си моята спа
сителка“, с такъв мъж трябва да се 
прекратят всички отношения. За 
да разпознаем такъв страдалец, не 
трябва да имаме никакви особени по
знания в областта на психологията. 
В повечето случаи тези екземпляри и 
преди брака не са се опитвали да при
крият своето бедствено положение. 
Напротив, те са го изнесли на показ, 
използвайки го за примамка за спаси
телките – „Ей, вие, ето това съм аз! 
Коя от вас иска да ме спаси?“. Те нико
га не са криели, че пият, че са нарко
мани или жестоки побойници. Просто 
много правилно се представят като 
жертви на обстоятелствата, които 
мечтаят единствено да бъдат спа

сени. Щом жената клъвне, на ход е ко
ронният аргумент: „Само ти можеш 
да ме спасиш“. Често това се говори 
в прав текст. И ако „страдалецът“ 
не е сбъркал в избора си, то жената, 
вдъхновена от възложената и вели
ка мисия, като мушица на пламъка на 
свещта се хвърля да го спасява. Дори 
ако прояви твърдост и го изхвърли, 
няма нищо страшно – обезателно ще 
се намери друга.

Доказано е, че в повечето случаи в 
такива ситуации попадат „добрите 
момичета“ с повишено чувство за 
отговорност. При „лошите момиче
та“ всичко е ясно. Без колебание те 
ще си тръгнат и ще продължат да 
търсят подостойна кандидатура за 
съпруг – те няма да изпитват угризе
ния, те са егоистки, на първо място 
мислят за собственото си щастие, а 
не за щастието на някакви безделни
ци и страдалци. А „доброто момиче”, 
особено ако е вярващо, би изгонило, но 
не може, защото съвестта ще я гри
зе, а след това цял живот ще се кае и 
ще се обвинява, че е хвърлило на про
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извола на съдбата човек, който тол
кова много се е нуждаел от неговата 
помощ. Въобще трябва да се носят 
тежести и всеки трябва да носи своя 
кръст. А ако тя не го е направила, как
ва християнка е?

Също така е доказано, че в подобни 
ситуации попадат и жени, неполучили 
родителска любов и признание, жени 
със занижена самооценка. У тях жи
вее патологичната потребност да 
бъдат оценени, потребността да 
докажат на света, че са достойни 
за неговата любов и признание. А за 
това, според тях, е нужно да извър
шат нещо велико, благородно, невъз
можно: например да измъкнат от кал
та някой Едуард, да му придадат чо
вешки облик, да го хванат за ръка и да 
продължат живота си с него… Тогава 

и само тогава ще „ме забележат, ще 
говорят за мен!“ Е, разбира се, може и 
да не е чак толкова глобално, но в съз
нанието възниква картината, че поне 
един човек на този свят ще бъде бла
годарен и ще оцени нейните жертви.

Само че, това няма да бъде Едуард. 
Той просто не е приспособен към нор
мален живот и колкото и да го обла
городяват, в края на краищата той 
ще се върне в своя пуст, изоставен 
замък, оставяйки след себе си разруха 
в душите на тези, които са се опит
вали да го спасят.

Превод от руски  
презвитера ЖАНЕТА  

ДИЛКОВА-ДАНОВСКА

Източник: www.matrony.ru
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Маргарита Друмева

ГЕОРГИ ПАВЛОВ-ПАВЛЕТО – 
„ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НА МЕЧТИ”

ПОДНЕБЕСНА 
АКАДЕМИЯ
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Сред стените на една столична 
мансарда на ул. „Раковски”, в своята 
„поднебесна академия” и в обкръже
нието на съпругата си Поля, прежи
вял последните години от живота си 
художникът, поетът, критикът, ре
дакторът, бохемът, мъжът в тяло на 
дете Георги ПавловПавлето. Поради 
възрастта, мизерията и болките в 
краката, той не излязъл от дома си 
в продължение на около 4 години.  Та
ванската стая на седмия етаж, коя
то някога пращяла от хора и живот, 
сега тънела в тишина и сумрак. Каз
ват, нямало почти нищо в жилището 
му през последните дни от живота му 
– нито картини, нито книги, нито хо
рата, с които преди години преживя

вали заедно новия свят на изкуство
то и възторга от идеите за спра
ведливост и подобър социален ред. 
Меланхоличният лиричен малъкголям 
художник изглеждал забравен. Само 
по BBC го нарекли „производител на 
мечти”, а след смъртта му в ефира 
прозвучали следните думи: „Продъл
жавай да живееш на 7ия етаж, къ
дето за нас е вече недостъпно, там, 
дето се затвори асансьора, развали 
се и затова сигурно вече не можеш да 
слизаш”... 

През 1925 г., когато Павлето дошъл 
от родното Чипровци в София, мал
кият човек познавал мизерията в 
найпълна степен. Останал съвсем 

Щастлив съм. 
Торбата ми е пълна с песни
и не е тежка тя за мойто рамо.
Щастлив съм.
Върху палитрата на моите сезони
остави вятърът дъха на виното,
звъна на птичите крила,
смеха на хората 
и на вратата ми отворена
добрите стъпки...
   Георги Павлов-Павлето
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без пари, дълго време нямал кварти
ра и спял където намери. Неговите 
състуденти и приятели наели за него 
ателието и там Павлето започнал 
да строи рая си. Покрай стените в 
таванчето били подредени огромни 
рафтове с книги по история на изку
ството. Всеки бил добре дошъл – по
знати, непознати, известни и неиз
вестни личности, студенти, съседи.  
В единия ъгъл можело да се чете, в 
другия – да се говори за Пол Елюар, 
ПолМари Верлен, Камю... Понякога 
посетителите имали чувството, 
че са попаднали в театрална зала, 
друг път – в роман на Хемингуей или 
Франсис Скот Фицджералд. Идвали 
хора, отивали си, някои живеели там 
за някое време, като двама изпаднали 
царски офицери например, или бедни 
студенти. Всичко било общо – пари
те на шкафчето, чипровските чушки 

с боб, дървата за цепене, с които па
лели печката, грижата един за друг – 
комуна някаква. Понякога се развихрял 
диспут – като по време на Френска
та революция, толкова емоционален 
и горещ, че „очакваш всеки момент 
някоя глава да фръкне”. Сред тях Пав
лето седял в един стол, с провесени 
крака, които не стигали пода, като 
цар. От време на време подремвал, но 
продължавал да спори дори в съня си, 
с Шекспир... 

Какви ли не хора е приютявала не
веднъж „поднебесната академия” – и 
в царското време, и в годините на 
социализма. Веднъж там Стоян Ве
нев започнал да рисува върху голямо 
платно в горната част, а Павлето – 
в долната. Ателието му посещавали 
Ангел Каралийчев, Владимир Дими
тровМайстора, Никола Вапцаров, 
Константин Кисимов, Олга Кирчева, 
Кръстю Сарафов, Сирак Скитник, 
Николай Райнов, Илия Бешков и много 
други кинаджии, художници, литера
тори, които поддържали сюрреалис
тичния дух в една от найвисоките 
тогава точки на София. Там, на много 
метри от земята, поблизо до небето 
отколкото до люшналите се огромни 
развълнувани тълпи по софийските 
павета, бежанци, каруци, модерни 
коли, търговци и фенери, отвисоко 
сякаш по въздуха влизал в таванче
то целият свят. И нито един, който 
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е прекрачил прага в „академията” на 
Павлето, не си е тръгвал същият.

И все пак едва ли някой е подозирал, 

че зад ведрия му нрав, таланта, прия

телите, чувството за хумор и вина

ги изрядния костюм, се криел дълбоко 

покрусен човек, висок един метър и 

четири сантиметра. Само неколцина 

от неговите приятели са го вижда

ли да плаче понякога и са познавали 

страха му от самотата. Понякога из

падал в депресия, не искал да говори 

и да се храни. Казвал, че е щастлив, 

едно стихотворение дори кръстил 

„Щастлив съм!”, но всъщност твърде 

много се взирал във всичко около него 

и често виждал несъответствия 

между желанието си да види подобър 

свят и хората, които го създавали. 

Стиховете и ранните му автопорт

рети разкриват вглъбеност и един 

тъмен, мрачен колорит. Болката от 

недъга му кореспондирал с друг един 

страх – че няма да може да осъщест

ви любовта, която се случва на всич

ки останали човешки същества „в 

норма”, тази любов, за която мечта

ело цялото му вътрешно същество. 

Въпреки болката обаче у него нямало 

никаква озлобеност. Обратно – вина

ги бил изпълнен с възторг от красо

тата и всеки ден рисувал с някаква 

дълбока страст – женски портрети, 

деца, пейзажи, в които имало поезия 

и една игрива музика, нуждаеща се от 
много пространство и свобода. 
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Хората, които са общували с Павле
то, го помнят като много пъргав и 
винаги изискано облечен човек. Той 
държал много на външния си вид, дори 
имал специален шивач – бай Мирон, 
който изпълнявал всички изисквания 
на своя причудлив клиент – веднъж 
удължил крачола на панталона му с 
цели 3 милиметра... Суетата е присъ
ща на известните личности, тя била 
спътник и на Павлето. Веднъж, през 
едно горещо лято той отказал да 
свали шлифера си, понеже на сакото 
му имало гънка – това не трябвало да 
загрозява външния му вид... „Обичаше 
красотата във всичките º проявле
ния. Беше роден естет” – спомнят си 
неговите приятели.

„Очите ми са уморени да събират 
хубостите на света, 
а душата ми е все още кладенец. 
Защо искам да има слънце и през 
нощта, 
а в зимата наместо сняг 
в градините с ледунки 
да ухаят разцъфналите дървеса”?

Павлето завършил Държавната ху
дожествена академия в София през 
1940 г. при проф. Борис Митов. Още 
първите му творчески публични из
яви предизвикали ласкави отзиви от 
страна на критиката и зрителите. 
Творчеството му било основно в об
ластта на пейзажите от градските 
покрайнини, портрета, натюрморта. 
Първоначално бил повлиян от модер
ните френски художници и импре
сионизма, като възприел тяхното 
отношение към цветовете, прос
транството, лаконичната форма и 
предаване на атмосферата. Отличи
телен белег на стила му е лиричното 
усещане и светлата меланхолия на 
пейзажите му, които внушават опре
делени психологически състояния, но 
без драматичните противопоставя
ния в композицията и рисунъка. Цве
товете върху платната му първона
чално били в сиво, синьо, бледа охра, 
тъмно зелено, със сложни монохромни 
гами, после постепенно цветовете и 
светлината станали поярки и чис
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ти – това е „една изискана, интимна, 
топла, артистична живопис”, както я 
определят критиците. В покъсните 
му творби сюжетите се променили – 
художникът рисувал големите сто
лици и пристанищните градове – Па
риж, Будапеща, Алжир, с опростени до 
крайност изразни средства. Голямо 
място в творчеството му заемали 
пейзажите от пристанищните бъл
гарски градове – Созопол и Несебър, 
където доминирало пространството, 
светлината и далечния хоризонт. 

Една от изложбите през 1947 г., коя
то е определена като модернистич
на, била посетена от Георги Дими
тров, който много я харесал, дори 
купил картина за съпругата си. На 

въпроса дали прави портрети по по

ръчка, художникът отговорил, че не 

рисува по поръчка. „Павлето е малък, 

но изкуството му е голямо”, казал Ди

митров. 

Сирак Скитник, Кирил Кръстев, Бого

мил Райнов и други критици пишели 

за него и го определяли като много

планов художник. В неговите платна 

винаги присъствали хората. Изклю

чение правела серията картини с на

трапчиво оголени дървета и стърча

щи към небето клони. 

„Не е лесно да си човек на изкуството 

– мечтаеш много, стараеш се много, 

страдаш много, защото всяко изку

ство се изстрадва. Затова хората на 
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изкуството винаги са живеели труд
но, но пък удоволствието се изживява, 
когато твориш, и си струва да го из
страдваш.” Специално място в твор
чеството на Павлето има детето. 
Обичал много децата и не се обиждал 
от любопитството им и понякога от 
грубата им откровеност. Сам в тяло 
на дете, сред тях Павлето се чувст
вал като свой – в гледната точка към 
света, в копнежа си по откритите 
пространства, в чистосърдечието и 
способността простичко да изпитва 
радост. Околните като че ли също се 
отнасяли към него като към дете, на
ричали го с умалителни имена – това 
е Павлето...

Дано не срещнете човек,
не видял
приказка в очите
на разплакано дете...

От 50те години художникът се „за
разил” и от друга изследователска 

страст – да пише. Павлето е автор 
на многобройни монографии за голе
ми български художници, сред които 
Теню Пиндарев, Кирил Цонев, Георги 
Попов. Работел като редактор и съ
трудничил на различни вестници и 
списания, публикувайки статии за 
световното изкуство; представял 
там и свои илюстрации. Имал много 
приятели журналисти, с които по
стоянно се срещал в продължение на 
28 години в Клуба на журналистите, 
а на Ангелушевата маса там винаги 
имало място специално за него запа
зено. Често посещавал „Бамбука” и 
„Луката” – художническата къща до 
кафене „България” и Военния клуб, коя
то вече не съществува, където оби
чайно завършвал традиционната си 
любима разходка по жълтите софий
ски павета. Не помалко Павлето оби
чал и да шофира своето рено дофин, 
макар понякога минувачите да се чу
дели как така се движи този автомо
бил сам по улицата. При повнимател
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но вглеждане, те забелязвали върха на 
традиционния каскет на художника...

Павлето предприел пътешествие 
заедно със свои приятели художници 
до Германия, Белгия, Холандия, Алжир, 
Франция и Англия. „Шанз-Елизе” го 
плашела с мащабите си, а от найви
сокото на Айфеловата кула той изре
къл анекдотичната си фраза: „Найпо
сле Париж е в краката ми”. В Лондон 

стоял разкрачен на Гринуичкия ме
ридиан и се шегувал с думите: „По
голям съм от Крали Марко, защото 
с единия крак стъпвам в западното 
полукълбо, а с другия – в източното.”

Още в ученическите си години Пав
лето написал първите си стихотво
рения, а през последното десетиле
тие от живота си публикувал две 
стихосбирки: „Вятър над Огоста” 
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(1985) и „Когато кестените спят: ри
сунки и стихове“ (1993). Вглъбената 
му лирика незнайно как се съчетава
ла с бунтарските му леви убеждения, 
които не променил след 10 ноември 
1989 г. Често говорел за „европей
ската революция”, която считал, че 
ще дойде и в България, но в същото 
време имал много несъгласия с всяка 
власт. „Тъпите хора и тъпите поли
тици са посилни от нас. Значи тряб
ва да останем. Трябва да кажем поне 
две приказки”...

След промените през 1989 г. негова
та „поднебесна академия” опустяла, 
приятелите не идвали вече, или поне 
повечето от тях, понеже Павлето 
„бил комунист”. Макар за най-близ
ките му да било ясно, че в неговия 
случай „комунист” означава по-скоро 
„идеалист”, човек, който  можел да 
събере целия свят чрез изкуството 
в мансардата си и да общува с голе

мите умове на своето време в един 
сюрреалистичен реален и виртуален 
диалог, през пространството на баг
рите и думите, през радостта от ин
телигентното общуване и меланхоли
ята в изкуството му, през чувството 
за хумор, останало непокътнато дори 
след четирите години повече или по
малко доброволен „затвор” и изолация. 
Когато го носели на столче по повод 
неговата юбилейна изложба, Павлето 
възкликнал: „Найсетне видях света 
от височината на вашите очи!”.

Днес  творбите на Павлето са пръс
нати по целия свят, в художествени 
галерии и частни колекции в България 
и чужбина. Неговите найблизки прия
тели присядат понякога в „поднебес
ната академия”, в която още има ми
рис на бои, и очите им се навлажняват 
от спомена за младостта и „царя” на 
това пространство, „доказателство 
за великото триединство: сърце, ин
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телект и талант”, събрани в това 
малко крехко детско тяло. Винаги е 
бил като герой от приказките – по
различен, но точно найхубавата 
част от всичко, което представлява 
човекът. 
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ПОДАРИ МИ ИСТОРИЯ

Маргарита Друмева
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На 15 декември 2014 г. трима ентусиасти, двама от които с наруше

но зрение, стартираха инициативата „ПОДАРИ МИ ИСТОРИЯ”, или 

„Прочети история на незрящи”. „Включи се и ти – прочети на глас 

стихотворение, разказ, повест, роман, научна разработка и т.н., 

които харесваш, и ги запиши в mp3 формат на компютър, диктофон 

или телефон” – се казваше в съобщението, публикувано в интернет. 

Иван е учител по философия, а Георги – студент по история. За кам

панията и за трудния път на хората със зрителни проблеми разгова

ряме с единия от инициаторите – Александър Велков.

Разкажи ни за себе си, за 
твоя жизнен път и инте-

реси.
Завършил съм социология и журна
листика в СУ „Св. Климент Охрид
ски”. Работил съм в няколко непра
вителствени организации, подпома
гащи хора със зрителни увреждания: 

фондация „Хоризонти”, Съюза на 
слепите, Института за социални 
услуги в общността, както и в някои 
медии – радио „Алма Матер” напри
мер. В момента поддържам инфор
мационно уеб страницата на Съюза 
на слепите в София, пиша материа
ли за нея.  
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Когато съм бил на 2 години, са ми 
направили операция на зрението и 
попаднах в категорията „слабо виж
дащ”. Завърших общообразователно 
училище, носех очила 10 диоптъра, 
като зрението ми постепенно нама
ляваше. В университета четях с лупа 
и ми беше доста трудно. Никога не 
съм използвал Брайловата азбука... 
Чел съм аудио книги, ние така се из
разяваме, не „слушал съм аудио книги”, 
а „чел съм...” 

Когато се научих да работя на компю
тър, започнах да чета и електронни 
книги. В университетската библио
тека не винаги ми даваха книгите за 
четене вкъщи, понеже са единствена 
бройка, нито ми даваха да ги скани
рам... В момента уча магистратура 
по творческо писане в СУ и опреде
лено ми е полесно – благодарение на 
компютрите и аудиокнигите се гот
вя за изпитите. 

Има ли някакъв фонд в 
университетите, кой-

то да подпомага хората със 
зрителни увреждания?

Не. Преподавателите нямат и поня
тие, не знаят как да реагират, кога
то срещу тях стои човек със зрител
ни проблеми. Те не са виновни всъщ
ност. Когато уча по някакъв предмет, 
на мен ми е необходима някаква базо
ва литература. Книгите от конспек
та трябва да ги сканирам, но две 
трети от тях не ми ги предоставят, 

понеже са единични бройки и могат да 
се четат единствено в читалнята, 
нещо, което мен не ме устройва. Ос
вен това не могат да сканират цели 
книги заради авторските права, нито 
да ги коригират. Да, има ги високите 
технологии, но в нашия случай те не 
могат да влязат в употреба поради 
причини от друг характер.

В СУ има една електронна платфор
ма, но в нея няма почти никаква каче
на литература, наймного да се ка
чат конспектите за изпитите. Няма 
регламентирани правила и програма 
за подпомагане на хората с увреж
дания. Базовата литература, която 
един човек със зрителни проблеми е 
необходимо да прочете, трябва да 
му се предостави в подходящ за него 
формат. Може би и ние трябва да сме 
поактивни и да вдигаме повече шум... 

Има ли в българските 
университети специал-

ни програми за хора, които 
имат обучителни проблеми? 

За съжаление – не. В големите евро
пейски университети има служби, 
които подпомагат организационно и 
обучително хората с физически ув
реждания, към които човек може да се 
обърне и да се задейства решаването 
на проблема. В българските университе
ти също има нужда от такъв медиатор, 
който да контактува с администраци
ята, преподавателите, тех   ническите 
служби. Това, което е направено, е да 
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осигурят хора, които сканират книги, 
както в НБУ – едно незрящо момче 
сканира книги. 

В СУ има зала на първия етаж, която 
е за хора с увреждания. Веднъж исках 
книга в библиотеката на Факултета 
по славянски филологии, понеже тряб
ваше да поработим с асистентката 
ми на компютъра там. Но ме отпра
тиха с думите: „Ти защо не слезеш 
долу на първия етаж, тази зала е за 
теб”... Но с това искам да кажа, че се 
правят повърхностни промени, често 
по някакви проекти, инцидентно. При 
нас винаги така се получава, понеже 
не сме голяма група, нещата се пра
вят кампанийно, частично, без никой 
да ни пита нас като организация. 
Според мен това е проблемът.

Може ли да се каже, че хо-
рата със зрителни ув-

реждания са много или малко 
затворена общност в Бълга-
рия?

Ние употребяваме думата „общ

ност”, но всъщност има различни 

групи от хора – някои предпочитат 

да се затварят и да общуват само 

в рамките на незрящите, има и та

кива, които се опитват да намерят 

място извън този кръг, но като цяло 

отговорът ми е „да”. Затвореност

та се дължи найвече на остатъци 

от социалистическия период преди 

промените, когато се е стимулира
ло тези хора да живеят в затворени 
комплекси и тази инерция продължа
ва в момента. 
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Инерцията продължава, 
понеже липсва промяна 

в българското законодател-
ство или защото отноше-
нието на обществото е не-
достатъчно зряло към хора-
та с увреждания?

И поради двете. След промените за 

тези хора няма работа, още повече 

в среда, в която могат да общуват 

с хора без увреждания. Все още има 

много проблеми относно липсата на 

достъпна среда в повечето българ

ски градове. В поголемите градове 

проблемите постепенно се решават 

в някаква степен, за разлика от мал

ките градчета, където нищо не се 

променя по отношение на незрящите. 

Моето мнение е, че при контакт от

ношението на хората се променя. Т.е. 

може да прочетете някъде надпис: 

„Помагайте на незрящите!” – това е 

много абстрактно. Когато срещне

те някой човек на улицата, който има 

такъв проблем, и го попитате дали 

може да му помогнете, това вече е 

нещо друго – има реален контакт и 

възможност незрящите хора да се 

опознаят и приемат. Ако се осигури 

възможност на хората да се смесят 

с останалите, нещата ще станат 

малко поестествени. 

Т.е. на незрящите им е 
нужна среда, в която да 

реализират талантите си и 
да се чувстват пълноценни. 

За съжаление, тази среда липсва. В 
България като цяло изоставаме от 
световните процеси. В световен ма
щаб, в поразвитите страни 2030 % 
от незрящите работят. Докато в 
България, освен възможностите за 
работа, са ограничени и възможност
ите за спорт, за помощни технически 
средства, за достъпна среда, за дос
тъпа до литература и образование. 

Мислиш ли, че Съюзът на 
слепите и организации-

те, които имат предмет на 
дейност промяна на законо-
дателството или работят 
за подобряване средата на 
хората с увреждания, тряб-
ва да бъдат по-активни, на-
стоятелни, конкретни в ис-
канията си? Съществува ли 
диалог, в който да предста-
вите вашите нужди?

За съжаление, ние не сме много ак
тивни, поскоро сме пасивни. Има 
идея да създадем младежка организа
ция, която да действа точно в тази 
насока, но като че ли ние не успяваме 
да се организираме. Пасивността не 
е характерна само за незрящите.
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Съществува тази инер-
ция на затворената 

общност – да се спасяваме 
вътре в себе си, докато по-
някога е необходимо нещо 
малко и простичко – да се 
осъществи диалог с хората, 
които биха могли да решат 
даден проблем, за да се наме-
ри решение.

Съществуват някои традиционни ор
ганизации, които раздават помощи, 
вършат много полезни неща, но не 
засягат в дейността си точно тези 
проблеми. Незрящите в България са 
не повече от 20 000 души, малцин
ство сме. От тях активните млади 
хора, които се опитват нещо да про
менят, са около 100 души. Може би 
тук роля играе психологията на инди

видуализма, тази черта в българска
та народопсихология, която много ни 
пречи. Както стана наскоро с идеята 
„Подари ми история” – никоя организа
ция не застана зад нея. А всъщност 
инициативата никак не е лоша. Какво 
остава, ако предприемем помащабна 
инициатива за достъпни универси
тети.

Има ли някаква статис-
тика – какъв процент 

незрящи са завършили висше 
образование в България и 
каква е тяхната реализация 
впоследствие, какви профе-
сии упражняват хората със 
зрителни проблеми?

Не съм много сигурен дали завър

шилите висше образование незря
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щи хора надвишават 1 000 души, но 

проблемът не е в това да завършат 

университет. Понеже сега има много 

университети и който не е влязъл в 

български университет, той не го е 

завършил. Често преподавателите 

ни съжаляват и правят малък толе

ранс, съзнавайки тежката ситуация 

на хората с увредено зрение. Имаше 

хора, които завършиха две, дори три 

и четири висши образования, но как

во от това?! После реализацията е 

трудна.

Има много незрящи, които работят 

като масажисти – това е може би 

наймасовата професия, в която се 
реализират. Повечето завършват 
хуманитарни специалности, има дос
та юристи, журналисти, музиканти. 
Някои се занимават с програмира
не и високи технологии, с поддръжка 
на уеб страници като администра
тори. Уеб дизайнът е потруден, за 

тези хора няма как да се занимават 
с движещи се картинки, но някои от 
тях, които имат частично увредено 
зрение, могат да се справят с опре
делен тип уеб дизайн и администри
ране на уеб страници, с инсталиране 
на някаква платформа примерно, като 
Word Press, блогове. 

Трудно е обаче да говорим за масо
вост, понеже над 95% от незрящите 
не работят. Познавам момче, което 
работи в IBM, намерили са начин да 
му обособят работно място и да бъде 
полезен. Доста голяма част работят 
в предприятията за незрящи „Успех”, 
макар тези предприятия да са на из
живяване. Преди в тях са работели 
хиляди хора, сега само около 200 души 
в цяла България. Има също хора, които 
работят в неправителствения сек
тор, които пишат проекти. Но като 
цяло незрящите работят в позатво
рена среда, заедно с други незрящи. 
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Кои са слабите места в 
българското законода-

телство и доколко държава-
та поема грижата за хората 
с увредено зрение?

Бих дал пример с нещо положително 
като асистентските програми – аз 
имам изключителния шанс да ползвам 
асистент, но живея в столицата, къ
дето се предлага такава адекватна 
социална услуга. Тук, в София, сме поне 
на две крачки напред в това  отноше
ние, в сравнение с другите градове на 
страната. Би трябвало навсякъде да 
се въведе тази услуга, като това не 
означава човекът да бъде изцяло за
висим от асистента, но той да пома
га там, където е необходимо. 

Много често чиновниците правят 
неща, сигурно с добри чувства, за 
които обаче не ни питат какво точ
но е необходимо и как да го направят. 

Почесто, за съжаление, отбелязваме 

пълна липса на ангажираност. Оче

видно въпросът не е само в липсата 

на финансови средства, за да се подо

бри средата. Трябва отношение! Или 

може би е въпрос на култура... 

Преди на хората им е било създавано 

пространство, в което да работят, 

да създават семейства, да живеят, 

но някак да не излизат навън. За дър

жавата това е удобно. Но днес много 

незрящи хора излизат с кучета вода

чи, което създава допълнителни „про

блеми“ на държавата, която трябва 

да мисли за озвучени светофари, за 

достъпна среда във всичките º ас

пекти. Не казвам, че не се отпускат 

пари, не казвам, че няма опити държа

вата да има адекватно поведение, но 

в повечето случаи решенията не са 

от найдобрите. 



56 57

Иначе сега, веднъж годишно Социал
ни грижи осигурява възможност за 
рехабилитация на хората с увредено 
зрение. Но на тях им е скъпо да оти
дат на почивка през лятото, затова 
отиват на санаториум. За разлика 
отпреди, когато можеха да ползват 
бази на съвсем достъпни цени.

Възможностите за спорт сега са 
много ограничени. Поради високата 
цена, в днешно време не се внасят го
ворящи термометри, специални ша
хове за незрящи. Ние ползваме една 
говоряща програма SpeechLab, съз
дадена през 2005 г. и оттогава не е 

развивана, понеже е била по проект, 
който е приключил.  Нищо чудно при 
следващите версии на Windows 8 тя 
да спре да работи, понеже не се под
държа и развива. Ние използваме тази 
програма с Android на мобилните си 
телефони, но сега с поновите версии 
на Android тя ще има проблем. И за да 
можем да я ползваме, трябва да забра
ним актуализациите на мобилните си 
телефони. За тези проекти държава
та би трябвало да отпуска средства, 
с които да се плати ъпгрейдването 
на програмата. 

Преди промените през 1989 г. общ
ността на незрящите хора в Бълга
рия някак е била позащитена, като 
се има предвид това, че на хората 
им е била осигурена работа и въз
можност да издържат семейства. 
Сега помалко хора създават семей
ства, потрудно им е да ги издържат 
и са принудени да участват наравно 
с всички останали, да се конкури
рат на пазара на труда, а това зна
чи – помалко шансове за намиране 
на работа. Имаме проблем например 
с английския език, въобще с изуча
ването на чужди езици. В училище 
се изучава английски език, примерно, 
но крайно недостатъчно. Липсват и 
преподаватели, които са обучени как 
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да водят обученията по чужд език на 
незрящи. Да не говорим за високите 
такси, които средностатистически
ят човек не може да плати. Трябва да 
имаш много силно семейство, което 
да стои зад теб, за да оцелееш. 

Ти спомена преди малко, че 
над 95 % от хората със 

зрителни проблеми в Бълга-
рия не работят. Как живеят 
те всъщност? Значи ли, че 
освен социалната изолация 
на общността в самото об-
щество, вътре в нея хората 
са се самоизолирали?

Има различни клубове, където хора
та общуват помежду си. Има реха
билитационни центрове, където се 
извършват и обучения. В Пловдив има 
такъв национален център. Помла

дите влизат в интернет и по този 
начин общуват. Но трайната безра
ботица създава особена нагласа – да 
живееш от пенсия до пенсия, без ня
каква определена цел... 

Разкажи за инициативата 
„ПОДАРИ МИ ИСТОРИЯ”.  

Получихте ли много записи?
Да, откликнаха много хора – за около 
2 месеца сме получили над 300 записа. 
Идеята е тази инициатива да про
дължи във времето и да се превърне в 
нещо постоянно. И възрастни, и деца 
ни изпращат записи, ние дори няма 
начин да разберем колко годишен е 
човекът, можем да го разберем доня
къде само по гласа. Мисля, че това в 
някаква степен е добре и нас, и сами
те хора, които записват някаква ис
тория, стих, приказка, разказ. Понеже 
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няма значение как изглеждаш, с какво 
си облечен, докато правиш записа. 

От чужбина също ни изпращат запи
си. В началото беше предвидена като 
местна кампания, т.е. само за София. 
Разпространих идеята сред приятели, 
те пък от своя страна я разпростра
ниха сред своите приятели и честно 
казано не очаквах да има повече от 
50-60 записа. И сега продължават да 
пристигат. Еуфорията в началото 
беше много голяма, но очаквам да има 
хора, които да останат постоянни 
и занапред. Така че започнахме да из
граждаме една библиотека, която би 

могла да бъде като допълнение към 
фонобиблиотеката в Съюза на слепи
те, където има около 6 000 заглавия, 
записвани от 40 години насам. От тях 
около 12001300 са записани на диско
ве. Годишно там се записват още 200 
книги. Засега хората не могат да ги 
теглят от интернет, а все пак го
ворим за 21 век, библиотеките също 
трябва да се развиват. 

А имаше ли прочетен 
текст от незрящ човек?

Да, имаше. Ние бяхме написали, че мо
гат да участват и хора, които имат 
проблеми в говора, не много големи, 
разбира се. Бяхме предвидили човек да 
прочете нещо и от Брайл. Единият от 
хората със зрителни проблеми, който 
се присъедини, слушаше от компютър, 
говорящата програма се забавяше и 
така четеше, възпроизвеждаше те
кста, който му предоставяше софту
ерът, защото по този начин текстът 
оживява. Обичаме всички да слушаме 
текста, понеже той е жив, не е някак
во равно говорене. Затова е особено 
приятно да се чете и слуша художест
вена литература, примерно, стихове...

В Съюза на слепите има студио, къ
дето се записват прочетени книги на 
определен принцип, има платени че
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тци, които са добре подготвени, ак
тьори или учители, има и хора, които 
професионално се занимават с мон
таж, така че там действително го
товият продукт се изпипва в детай
ли. Там се отделя голям ресурс и за 
възстановяване на старите записи, 
защото допреди десетина години за
писите са се съхранявали на касети, 
преди това на ленти, и цялата тази 
продукция трябва да се прехвърли 
на дискове. Досега са възстановени 
1000 заглавия, за около 15 години. Но 
ако на всеки 15 години се възстановя
ват 1000 заглавия... В същото време 
се правят нови записи. 

Нашата инициатива „Подари исто
рия” има полза и за самите хора, кои
то искат да дарят доброволен труд, 
понеже на всеки му е приятно да про
чете любима книга и да я сподели с 
абсолютно непознати хора. 

Има ли някакво ограниче-
ние в тематиката на 

книгите, които се запис-
ват?

В началото беше доста дискусион
но дали сред записите да се допуска 
религиозна литература. До този мо
мент сме се пазили от религиозната 
тематика, но лично аз смятам, че с 
помощта на консултанти може да се 
подберат записи на религиозни книги, 
не само в рамките на нашата инициа
тива „Подари история”. Това е въпрос, 
който все още не сме решили в този 
начален етап, но аз бих се радвал сред 
записите да има и такива заглавия с 
религиозен характер, предназначени 
за хора, които се вълнуват от тази 
тема. Ще споделя нещо лично – моя
та асистентка е адвентистка и съм 
свидетел, че няма поотдадени, чест
ни, всеотдайни, спокойни хора от вяр
ващите християни. 
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