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П р и к а з к а  з а  Р о ж д е с т в о
 ...И ще Му нарекат името Емануил, което 
ще рече: „с нас е Бог!” (Мат. 1:23)

Бог е с нас. А с кого сме ние? 

Когато говори за Божественото домо-
строителство в една от беседите, които 
ще прочетете по-нататък, авторът нари-
ча Бога „най-големия губещ”. Печелившите 
сме ние. За да заслужи „правото” да ни каже 
истината, за да привлече вниманието ни, 
Господ е извършил най-голямото възможно 
приближаване до човека. Станал е човек. И 
макар човекът от своя страна да станал 
Негов убиец – Господ го спасява. 

Оказва се обаче, че за изкривения ум исти-
ната никога не е достатъчно близо, за да 
може да я разпознае. С помощта на техно-
логиите днес хората виждат все по-нада-
лече; но разбират само онова, което искат. 
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И светът все така лежи в зло, което 
значи – в лъжа. Лъжата разширява 
териториите си, защото тя използ-
ва всички средства, за да побеждава. 
Нейната война е хибридна, по езика 
на съвременната военна терминоло-
гия. Докато истината дори не се от-
бранява. 

Бог е с нас. А въпросът дали ние Го 
искаме обикновено изпада от програ-
мата на „Веселата Коледа”. Но „аз 
ще ти кажа, че когато на земята не 
останат молитвеници, светът ще 
свърши. Ще настъпят велики бед-
ствия; тях ги има и сега... Светът се 
крепи на молитвите на светиите...“ е 
написал свети Силуан Атонски преди 
по-малко от сто години. За повечето 
хора такива думи нямат смисъл; цър-
ковно е – не се чете. Но дори те няма 
как да изключат докрай възможност-
та тези думи да са истина. И да се 
окаже, че, както мисли отец Николаос 
Лудовикос, Страшният съд е именно 
това – да разберем, че всичко е исти-
на, и да се съгласим изцяло, без никак-
ва принуда, че е трябвало да се случи 
точно така; че е нямало друг начин, и 
че ние вече нямаме друг начин...

И все пак има надежда. Тъкмо тази 
надежда събужда поривите ни на ми-
лосърдие и молитвата на Бъдни ве-
чер, очакването на Рождеството, ра-
достта на „тихата празнична нощ”. 
Човек никога не пораства достатъч-
но, за да оглушее напълно за една ху-
бава приказка. А когато приказката 
те кара да плачеш или да се радваш, 
ти не можеш да промениш това като 

си повтаряш, че е измислена. Щом 
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смехът или сълзите ти са истински, 

значи и приказката е за теб истина. 

И сърцето ти е научило от нея какво-

то трябва. 

Така и приказката, в която Църква-

та разказва на света за Бога в обра-

за на беззащитно дете. За нощната 

стража на овчарите и ангела, който 

им известил голямата радост, за 

небесното войнство между звезди-

те, което прославя Бога и благосла-

вя човечеството, за звездата от 

Изток и тримата влъхви, за Йосиф, 

Мария и Младенеца, Когото привет-

стват небесата в съдбовната за 

цялото човечество нощ. Тази при-

казка води сърцето по пътеки, кои-

то разумът не знае. Води го към де-

тето в нас, за което Христос казва: 

„...ако не се обърнете и не станете 

като това дете, няма да влезете в 

царството небесно.“ 

Това дете ще ни каже истината.

За всички, чиито празник е останал 

наистина празен, защото са посегна-

ли само към витрините, за да го въз-

пълнят, има надежда. Макар да стоим 

на тъмно или пред екраните, докато 

навън е изгряла Витлеемската звезда, 

има надежда. Дори за онези врати, кои-

то остават затворени, докато пред 

тях стои Христос, има надежда... 

Има надежда, защото приказката се 

е случила. Защото Словото стана 

плът, и живя между нас, пълно с благо-

дат и истина. (Йоан 1:14)

Има надежда, защото 

Христос се роди! 
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СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ
В  М И НА Л О Т О   И  Д Н ЕС

Д И М И Т Ъ Р  П О П М А Р И Н О В
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„ето, девицата 
ще зачене в утро-
бата си и ще роди 
Син, и ще Му на-
рекат името Ема-
нуил“, което ще 
рече: с нас е Бог. 
(Мат. 1:23)
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Свещеното Писание на Църква-
та е книгата, която е оказа-
ла и оказва до днес най-силно 

влияние върху развитието на света. 
Приемана и отхвърляна, – тя е ос-
новната външна опора на вярващия 
християнин. Свещеното Писание 
съдържа в себе си неизменното в из-
меняемото – Божието откровение. 
Изменяемото са хората, поколения-
та, историята и обстоятелствата, 
които съществуват в света. От-
кровението в Свещеното Писание е 
неизменно, закотвено в историята, 
чрез събитията, които описва. От 
друга страна, то винаги е съвремен-
но и никога не може да изгуби значе-
нието си поради обстоятелството, 
че пренася през вековете записани 

вечните истини на Свещеното Пре-
дание. 
За съвременния човек, изкушен от по-
стиженията на технологията, опле-
тен от мрежата на информационния 
поток, Свещеното Писание не е така 
лесно разбираемо. Атакувано от ква-
зинаучни позиции, от полуистини и 
други религиозни вярвания, определе-
но се изискват усилия то да бъде раз-
брано и усвоено. За да се преодолеят 
някои основни неразбирания и спеку-
лации е необходимо да не се забравя 
най-важното – че Библията е даде-
на за спасение на човека чрез Иисус 
Христос и Неговата Църква. Тя няма 
за цел да описва и изяснява явления, 
които са извън тази цел. Там, къде-
то се срещат неща, които привидно 
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противоречат на съвременния „здрав 
разум” (чудесата), трябва да се знае, 
че те са дадени с цел спасението на 
човека, а не за да задоволяват праз-
но любопитство, да се оправдава 
собствен възглед или морален избор; 
те се виждат чрез очите на вярата. 

В Свещеното Писание се съдържа 
Откровението, записано на човеш-
ки езици, според човешкото знание 
на автора, неговата образованост, 
човешки качества1. То е писано за 
човека, който живее на Земята. В 
този смисъл то е геоцентрично и съ-
ответно антропоцентрично. Онези 
негови елементи, които занимават 
съвременната наука, са странични 
за основната му цел. В Библията не 
се отделя внимание на космология, 
на география, на биология и пр2. Тези 
въпроси, ако са засегнати по няка-
къв начин, имат спомагателна цел – 
да свидетелстват, че Бог стои зад 
всичко това, че Той е Творецът, при-

1 Откровението идва от вечността и води до 
Бога. То е неизчерпаем извор на знание. Тек-
стът обаче, както и езикът, на който то е за-
писано, са детерминирани от историята, т. е. 
мястото и времето на написване, социалните 
условия, личните качества на автора и пр. 

2 Отец Георги Флоровски пише: „Библията не 
е авторитет по социални науки, както не е 
авторитет и по астрономия… Истинската 
тема на цялата Библия е Иисус Христос и Не-
говата Църква, а не за нации или общества, 
нито за небето или земята“. Florovsky G. The 
Lost Scriptural Mind. In the coll.: Bible, Church, 
Traditions: an Eastern Orthodox view. Belmont, s. a., 
pp. 34, 35.

чината за всичко и че на Него трябва 
да се отдава цялата слава (Пс. 113:9; 
Рим. 1:19-20 и др.).

Непосредствено след основаването 
на Църквата вярващите не са има-
ли нужда от Свещеното Писание. Те 
са имали Иисус Христос. Чрез Него 
Църквата живее цялостния си орга-
нически живот в Откровението. След 
отдалечаването от Неговото време 
Църквата се институциализира, на-
влизат нови хора, вярата охладнява 
и това налага преките участ ници в 
събитията да използват писменото 
слово3, за да засвидетелстват исти-
ните на учението. Те са ги изложили 
по възможно най-добрия начин, осене-
ни чрез силата на вярата си от Све-
тия Дух (Деян. 2). Така са се появили 
текстове, които съдържат в себе си 
Откровението. Те са продукт имен-
но на първата църковна община и са 
отразявали нейната вяра в пълнота. 
Впоследствие обаче – с хода на вре-
мето и навлизането на нови вярващи 
в Църквата, с отдалечаването от 
евангелските събития, от поколение-
то на първите християни – писмено-
то слово започва да заема важно мяс-
то при засвидетелстване на вярата. 
В началото то не е систематизира-
но, не е изведено като фиксиран сбор-
ник от авторитетни писания. Повя-

3 На тази основа се появяват и първите 
Символи на вярата в древната Църква.
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ват се много и различни текстове. 
Църковните писатели от това време 
говорят за свещените писания, т. е. 
в мн. число. Едва впоследствие се го-
вори събирателно в ед. число – Све-
щеното Писание, а много по-късно - 
за Библия4. 
Църквата създава канона, т. е. стро-
го определените по брой и съдържа-
ние книги на Стария и Новия Завет5, 
които вместват в себе си Открове-
нието в пълнота. Те са наречени ка-
нонични. Извън тези книги остават 
други, които липсват в старозавет-
ния канон (определен от равинистич-
ното предание и приет от древната 
Църква), но са включени в Превода 
на седемдесетте – Септуагинта. В 
православното предание те се опре-
делят като неканонични, в римокато-
лическото и някои православни църкви 
на Запад – като девтероканонични. 

4 С отдалечаването от времето на Иисус Хрис-
тос, вярата се разпространява, но не нався-
къде е така силна, каквато е била в първите 
десетилетия и векове от основаването на 
Църквата. Това налага именно и превръщането 
на Свещеното Писание в неин основен авто-
ритет. В Православната църква текстовете 
му присъстват в цялостното º битие: в бого-
служение, молитви, частен живот. Авторите-
тът му обаче не е в текста сам по себе си, 
а във вътрешната сила на съдържащото с в 
него Откровение. След Реформацията, в про-
тестантските общности, Библията става 
външен авторитет и без правилната вяра, без 
непосредствения вътрешен опит на Църквата 
разбирането º се превръща в човешко мъдру-
ване – самоцел за вярващия; а самата тя – в 
книжен папа. 

5 По определението на проф. Иван Марковски.

Извън тази литература е останала-

та, която се определя като апокриф-

на. Църквата използва всичката тази 

литература, но единствено и само 

осланяйки се на Откровението в нея. 

Само Църквата има авторитета и 

правото да разпознава Откровение-

то в извънбиблейската литература 

посредством духовния си опит и по-

стоянното действие на Светия Дух 

в тайнствата. 

След избухването на Реформацията 

в началото на 16. в., отхвърляйки ав-

торитета на Римокатолическата 

църква, новото християнско веро-

изповедание се нуждае да стъпи на 

нещо сигурно, авторитетно. То го 

открива в Свещеното Писание, Биб-

лията, и отхвърля всичко, което не 

се крепи на нея. Още тогава Библи-

ята, както бе споменато, е издигна-

та в основен и единствен автори-

тет (Sola Scriptura) по отношение 

на вярата. В полемиката си с римо-

католицизма протестантизмът се 

опитва на основата на науката, на 

рационалния опит, да докаже обек-

тивната истина, да потвърди своя-

та вяра. Той се стреми чрез научен 

анализ, изследване на текстовете, 

исторически доказателства, в тър-

сене на автографи на библейския 

текст да докаже правотата си. 
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Така се заражда библейската кри-
тика. С появата си обаче тя внася 
трагично разделение между научния 
подход към Библията и вярата на 
християните. Като основен метод 
на изследване на Свещеното Писание 
се приема историко-критическият. 
От него се пораждат още много дру-
ги методи, които в разнообразието и 
многопосочността си водят до тако-
ва раздробяване на подхода към Свещ. 
Писание, че през 20 в. успяват да пре-
сушат и малкото вяра на тези, които 
се опират на научния анализ. Може 
би този подход към Свещ. Писание е 
една от важните причини за дехрис-
тиянизирането на Западна Европа. 

Библейската критика поставя раз-
ума преди вярата. Той се превръща 
в единствен критерий и без неговия 
авторитет всяка вяра е подложена 
на унижение, пренебрежение и от-
хвърляне. Опитите чрез библейска-
та критика да се защити християн-
ската вяра са направо отчайващи. 
Библейската критика, стъпила на 
рационалистическия оптимизъм на 
Просвещението, минавайки през мо-
дернизма в опити през цялото вре-
ме да докаже тезите си, в края на 20 
в. показа, че нищо не може да дока-
же. Свидетелство за краха на авто-
номния разум е настъпилата епоха 

на постмодерността. Така изсуше-
ната от рационалистически търсе-
ния християнска вяра на Запад до-
веде до търсения на други „духовни” 
извори – на Изток или връщане към 
езичеството. 

В протестантизма, посредством 
библейската критика, Библията зае 
мястото на живия, възкръсналия Ии-
сус Христос. Тя Го измести и ста-
на по-голям авторитет от Него. За 
протестантските вярващи Той е 
възможен само защото съществу-
ва Библията. Ако я няма Библията6, 
няма да Го има и Иисус Христос. За 
библейската критика Той е интелек-
туална конструкция, книжен Хрис-
тос, а не живия Христос на Църква-
та, Който е „същият вчера, и днес, 
и вовеки” (Евр. 13:8)7. Отказвайки се 
от Преданието, протестантизмът 
заедно с мръсната вода в коритото 
изхвърля и детето (А. Хомяков). 

6 Още св. Ириней Лионски споменава в своето 
произведение „Против ересите“, 3.4.1., че Църк-
вата би могла да съществува и без Писанието. 
Сухият рационализъм на Реформацията доведе 
днес до възникването на харизматичните дви-
жения в протестантизма. Те запълват с ква-
зидуховност липсата на истинска духовност в 
протестантския свят. 

7 По въпроса вж.: Попмаринов, Д. „Историята и 
Откровението в библеистиката“. В сб.: „Тео-
логия и социум“. С., 2013, с. 17 нат.
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Както бе посочено по-рано, право-
славното отношение към Свещено-
то Писание и православната мето-
дология са коренно противоположни 
на методите на протестантското 
изповедание и на породената от 
него библейската критика. Про-
тестантите искат чрез изуча-
ване на Библията, чрез анализ да 
достигнат до Иисус Христос. При 
православните достигането до 
Него става чрез Църквата. Иисус 
Христос основава Църквата, а не 
пише Библията. Библията разказва 
за Него, а не Той за нея8. Библията 
е средство за достигане до Него, а 
Църквата е „част” от Него, защото 
Той е нейният Глава (Еф. 1:22; 5:23; 
Кол. 1:18). Бидейки в Църквата, чо-
векът вече става част от Иисус 
Христос – чрез тайнството Евха-
ристия, чрез причастяването ста-
ва християнин в първичния смисъл 
на думата, т. е. член на първата 
Църква, а не просто последовател. 
Църквата „пише” Библията, а не об-
ратно. Боговдъхновеността на те-
кста не произлиза от самия него, а 
от Бога. Текстът не е авторитет 
сам по себе си, защото той винаги 
се нуждае от тълкуване. А тълку-

8 Въпреки, че Той се обосновава върху нея, кога-
то става дума за Стария Завет, който свиде-
телства за Него.

ване без Църквата се превръща в 
човешко мъдруване9.

Православната библеистика в също-
то време, без да отхвърля това, кое-
то е постигнато от науката и от 
библейската критика, като ползва 
всичко, което е възможно и полезно, 
стъпва първо на вярата – защото 
„чрез вяра проумяваме” (Евр. 11:3). 
След това, посредством вярата, 
одухотвореният в тайнствата на 
Църквата разум дава възможност за 
разбиране на Свещеното Писание10, 

9 Хубавата българска поговорка за дявола, който 
чете, т.е. тълкува Евангелието. Безбожният 
комунизъм също тълкуваше Библията.

10 За православното разбиране на Свещеното 
Писание вж.: Шиваров, Н. „Херменевтика на 
Стария Завет“, С., 2009, с. 329 нат.; Доц. д-р 
Емил Трайчев, „Библията и богослужението“, 
Богословска мисъл (БМ), София, кн. 4, 2002; „Ду-
ховното измерение на библейската херменев-
тика“, ДК, кн. 6, 2003; „Приносът на св. Отци и 
учители на Църквата в тълкуването на Свещ. 
Писание на Новия завет,“ БМ, кн. 1, 2009; „Буква-
та убива, духът животвори”, в сб.: „Теология и 
социум“. С., 2013, с. 144; Попмаринов, Д. „Кратко 
въведение…“, с. 84 нат.; „Свещеното Писание – 
библейска критика и православна методология 
и Свещеното Писание като авторитет на вя-
рата“. В сб.: „Съвременни…“; „Откровението 
като история и съвременната библеистика“, в 
сб. „Вяра и знание“. Шумен, 2013, с. 33 нат.; „Ис-
торията и Откровението в библеистиката“, 
в сб. „Теология и социум“. С., 2013, с. 13 нат.; 
Стойчев, Т. „Богословие на Новия Завет“. С., 
2014, с. 188 нат.; Флоровски, Г. „Библия, Църква, 
Предание“, С., 2003; Stylianopoulos, T. Scripture, 
Tradition, Hermeneutics.Holly Cross Orthodox 
Press. Brookline. 1999.
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за правилно ползване на човешката 
мъдрост, изразена чрез постижения-
та на науката, и в частност на биб-
лейската критика. 

Откровение 

За православния християнин Откро-
вението може да бъде възприемано 
условно по два начина: духовен и ра-
ционален. Духовният е свързан с не-
говото съдържание и то е разкрито 
изцяло в Иисус Христос. В Иисус Хрис-
тос е пълнотата на Откровението, 
защото Той е неговата цел и завър-
шек. То е неизменно и принадлежи на 

вечността, защото Иисус Христос 

притежава изцяло вечността в Своя-

та божественост (Евр. 13:8). Вярва-

щият постига Откровението чрез 

живот в Него, чрез „знаене“ на Хрис-

та. Това е непосредственият опит, 

върхът на който е причастието в 

тайнството Евхаристия. Степента 

на постижимост на Откровението 

е в зависимост от духовния ръст на 

отделния човек. 

Рационалният начин на възприемане 

е свързан с произхода на Открове-

нието, с проследимостта му в ис-

торията. Обикновено се пита: как 
е възможно, ако Бог е напълно тран-
сцендентен на човека, човекът да 
има познание за Него? Отговорът 

намираме в теизма, а в конкретния 
случай  – в християнството. 

Според това учение и разказа за Сът-
ворението, както вече се спомена, 
се разбира, че човекът от момента 
на своето създаване е бил в тесни, 
лични отношения с Бога. Наивност-
та и антропоморфичността на този 
разказ не бива да ни смущават. Той 
именно разкрива тези първоначални 
отношения – човекът е в пряк диалог 
с Бога – отношения „аз“ и „ти“. Това е 
взаимно доверие между двамата. Бог 
се открива на човека (Изх. 3:14), но и 
човекът се разкрива на Бога, въпреки 
че Създателят му знае всичко за него. 
Това е взаимен, личностен процес, чи-
ето върховно проявление е любовта. 
Тя е висша форма на откровение11, 
пълнота на взаимни отношения. 

След грехопадението, въпреки голе-
мите поражения върху човешката 
природа, връзката не е прекъсната 
окончателно. Бог продължава да 
търси човека, а човекът от своя 
страна да търси Него. И съответ-
но Бог не оставя търсещия Го човек 
без отговор. Цялата тази връзка, 
всичките тези събития, които се 

11 Както на едно място казва големият румънски 
богослов Думитру Стънилоае: Любовта е 
„онтологическа „размяна“ на битие между Бога 
и човека“. Цитирам по памет. 

10
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случват на човека, този диалог чрез 
спомени и действия се предава по-
средством религиозния култ от по-
коление на поколение. Откровение-
то бива запазено в това предание, а 
в определен момент част от него е 
записана. Това, което остава неза-
писано, ние днес наричаме Свещено 
Предание, а записаното – Свещено 
Писание. Свещеното Предание е по-
широката историческа форма, а Све-
щеното Писание е тази, която е запи-
сана, канонизирана, изведена до нор-
мативна основа. Така историческата 
страна на Откровението се съдържа 
в двете свои форми: Свещено Пре-
дание и Свещено Писание12. Тези два 
начина на възприемане на Открове-
нието – духовният и рационалният 
(историческият), – не си противоре-
чат, но се допълват взаимно – те са 
в диалектическо единство13. 

За Църквата последният авторитет 
е Иисус Христос, Който ни разкрива 

12 Може би тук е мястото, където трябва да се 
отбележи, че делението на историческите 
форми на Откровението на Свещено Предание 
и Свещено Писание става на много късен етап. 
То се случва на Запад на Тридентския събор през 
16 в., по време на противопоставянето между 
Римокатолическата църква и отричащия Преда-
нието протестантизъм. В православното бого-
словие то е заимствано оттам. 

13 С появата, развитието и достигането до нас 
на Свещеното Писание се занимава библейска-
та наука исагогика (въведение). Тя бива старо-
заветна и новозаветна. 

Бога чрез Откровението. Както вече 
се спомена, то се съдържа в пълно-
та в каноничната литература, с из-
вестни непълноти в неканоничната 
и в отделни части на апокрифната14. 
Откровението е засвидетелствано в 
света чрез духовния опит на светци-
те, отците на Църквата, и техните 
писания, проповядва се в храмовете, 
изяснява се от църковните писатели 
и православното богословие. Откро-
вението има онтологична основа. То 
произтича от вечността, от несът-
вореното, от Бога. В своя произход 
то няма материални измерения. От-
кровението трансцендира простран-
ството и времето. Предадено на чо-
века, то се пречупва през човешкия 
опит: в литературата, изкуството 
и пр., материализира се в културата, 
т. е. влиза в пространството и вре-
мето, обективира се в историята в 
различни форми. 

Боговдъхновеност

Когато става дума за Свещеното 
Писание се задава друг важен въ-
прос – как можем да го различим от 
другите религиозни, а и от нерели-
гиозните писания? Вярващите хрис-
тияни обикновено отговарят, че то 

14  Вж. Попмаринов, Д. „Неканоничните библейски 
книги и Откровението“. В сб. Библията в Бъл-
гария, б. м., 2007, с. 107 нат. 
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е боговдъхновено. Да, но какво озна-
чава това? 

Боговдъхновеността не трябва да 
се разбира като някаква диктовка на 
Бога по отношение на текста, както 
е била разбирана в първите векове 
на християнството. Тогава на биб-
лейския автор се приписвала роля-
та едва ли не само на инструмент в 
ръцете на Бога. От това разбиране 
древната Църква се е отказала15, но 
то е било възприето от протестан-
тизма след Реформацията16. За пра-
вославното мислене боговдъхнове-
нието не е някакъв механичен процес 
на даване, на предаване на нещо. 

Вдъхновението е присъщо на чове-
ка. Всеки човек е надарен от Бога 
с някакъв талант: да рисува, да 
пее, да стихотвори и пр. Хората 
се вдъхновяват един от друг. Това 
е въпрос и на личностни отноше-
ния. Те творят, водени от вътреш-
но присъщ подтик, мотив, който ги 
кара да вършат това, което им е 
дадено като талант от Бога17. По 

15 Князев, А., свящ. Цит. съч., с. 113.
16 Вж.: Марковски, И. С., Въведение въ Св. 

Писание на Ветхия Завет, ч. 1, С., 1932, с. 10.
17 Интересно е да се отбележи, че никой не може 

да обясни как се появяват механизмите на 
вдъхновението и се превръщат в творчество. 
Какво е това, което кара човека изведнъж да 
започне да рисува или да пише стихове? Как се 
раждат мисълта, идеята?

същата логика има хора, които по-
лучават вдъхновение да се интере-
суват и да търсят духовното, Бога. 
Тези от тях, които в своя стремеж 
са достигнали до диалог с Бога, до 
непосредствени отношения с Него, 
в Свещеното Писание биват нари-
чани „избрани“. Като водещи този 
диалог с Него, те са определяни и 
като боговдъхновени. В този сми-
съл боговдъхновеността е резул-
тат от стремежа на човека към 
Бога и отговора на Бога към човека 
(т. нар. в Православието синергия). 
Боговдъхновението е динамика, мо-
литвени преживявания, отношения 
с Бога, които се случват с конкре-
тен човек, в конкретен момент 
от историята. Чрез боговдъхнове-
ността се постига Откровението, 
т. е. търсещият Бога „научава“, „по-
лучава“ знания за Него, за себе си и 
за света в динамиката на връзката 
с Него. 

Боговдъхновението е израз на лични 
отношения, в които едната личност 
се открива на другата. В православ-
ното разбиране, за разлика от римо-
католическото, боговдъхновеността 
и Откровението са пряко свързани18. 

Поставя се въпросът, докъде стига 

18 Князев, А., свящ. Цит. съч., № 8, с. 117. Ср.: 
Попмаринов, Д., Кратко въведение… с. 44 нат.
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боговдъхновеността? Явно е, че тя 
не свършва със Свещеното Писание 
и не се отнася само до него. Така на-
пример за о. проф. Романидис богов-
дъхновени са не само библейските 
писатели, но и светците и отците 
на Църквата19. Но Църквата е приела 
канона на Свещеното Писание като 
фиксирано, завършено, излагащо в 
пълнота нейното учение, като ос-
новен критерий и свидетелство за 
нейната истина. Появата на канона 
не е формален избор, а избор, изведен 
от нейната практика. Същевременно 
тази истина може да се открие и в 
други текстове, които също съдър-
жат Откровението и принадлежат 
на Свещеното Предание. Това озна-
чава, че боговдъхновената истина на 
Писанието постоянно се верифицира 
(потвърждава) от Преданието чрез 
духовния и богослужебния живот на 
Църквата. Тези други текстове, кои-
то обогатяват Преданието, не са 
формално определени като канонично 
свещено писание, но Църквата приема 
от тях това, което разпознава като 
свое учение. Според това разбиране 
в тях се съдържа Откровението, но 
не в пълнота, и затова само тя може 
да определя кое е истината и до как-
ва степен те могат да се използват. 

19 Romanides, Protopresbyter John, An Outline of 
Orthodox Patristic Dogmatics. Rollinsford, New 
Hampshire. 2004, p. 41.

Като пример могат да се споменат 
неканоничните книги на Свещеното 
Писание20. Такъв пример са и някои 
други книги, които древната Църква е 
ползвала като авторитетни, но кои-
то са останали извън канона, като 
книгите Енох, Пастирът на Ерм, раз-
лични послания и др. Същото можем 
да кажем и за текста на литургия-
та. Най-ранните литургични формули 
може би са по-древни и от новозавет-
ните текстове. Тогава изниква въ-
просът: те боговдъхновени ли са или 
не? За Църквата отговорът не е фор-
мален, но той се открива в нейната 
практика, т. е. боговдъхновеността 
е духовен опит в Откровението, кой-
то в Свещеното Писание е изведен 
до степен на лични отношения между 
Бога и свещения писател, отразени в 
историята чрез текста. 

20 Ср.: Попмаринов, Д., Неканоничните… с. 103 
нат.
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Понеже вие трябва да имате същите ми-

сли, каквито е имал Иисус Христос, Който, 

бидейки в образ Божий, не счете за похи-

щение да бъде равен Богу; но понизи Себе 

си, като прие образ на раб и се уподоби на 

човеци; и по вид се оказа като човек, смири 

Себе си, бидейки послушен дори до смърт, и 

то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо 

въздигна и Му даде име, което е по-горе от 

всяко име, та в името на Иисуса да преклони 

колене всичко небесно, земно и подземно, и 

всеки език да изповяда, че Иисус Христос е 

Господ, за слава на Бога Отца.

Фил. 2:5–11

Нашето мислене трябва да бъде 
като това на Христос. Апостолът 
обяснява какво означава това. В сво-
боден превод бихме казали, че макар 
да е Бог по същност – образът в ан-
тичността е видът, същността на 
човека, – Христос не счел това, че е 
равен с Бога, за причина за хвалба, не 

го счел за Своя гордост, а принизил 
Себе си, приемайки образ на раб, и 
станал подобен на нас.

Ето го всеобхватния път, който 
Христос, Словото, следва. Казва се, 
че Той е равен на Бога, и то предвечно, 
но Той разглежда това като причина 
за смирение. Ако преди да се въплъти, 
Бог Слово не беше смирен, Той не би 
се въплътил. Той не е станал смирен, 
когато е станал Човек, а предвари-
телно е бил смирен, т.е. имал е Свое-
то равенство с Отца по един смирен 
начин. Той не счел това за причина за 
гордост; това не е нещо, което Той 
е заграбил от Отца, както ние за-
грабваме равенството един от друг. 
Заграбваме го и днес! Тук може да се 
направи подробен коментар… 

И така, Бог изначално е смирен и 
именно поради това става Човек. 
Той не се срамува, не се колебае да 

Протопрезвитер 

НИКОЛООС 

Нова книга на издателство ОМОФОР

Нека Бог говори
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се смири още повече и приема об-
раза на Човек. Той обаче не спира 
дотук, а когато станал Човек, ко-
гато станал Христос, т.е. въплъ-
тен Логос, Той се смирил още и още, 
бидейки послушен дори до смърт, и 
то смърт кръстна. Не само не се 
възгордял като Бог Логос, а и сми-
рил Себе си и станал Човек; не само 
не се гордеел като Човек и не казал: 
„Достатъчно вече! бях Бог, станах 
Човек – дотук със смирението!“, а 
станал послушен, и то послушен 
дори до смърт. И дори това като 
че ли не било достатъчно, а приел 
най-безчестната и лоша смърт – 
кръстната. Говорим за снизхожда-
не, което няма край, за едно добро-
волно движение на Логоса надолу от 
смирение в смирение, което стига 
все по-ниско и по-ниско и накрая – 
до кръстна смърт.

Затова и Бог Го високо въздигна и Му 
даде име, което е по-горе от всяко 
име, та в името на Иисуса да пре-
клони колене всичко небесно, земно и 
подземно…

Той не просто Го е въздигнал, а Го е 
въздигнал високо. Дяволът и смър-
тта са победени, всичко Му се под-
чинява. Защо обаче? Не защото ги 
е завладял, а защото се е смирил. 
Той се смирил изключително много, 
бидейки послушен, смирил се заради 
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любовта, смирил се напълно и завла-
дял всичко, но не като го подчинил със 
сила, а като се смирил.

…и всеки език да изповяда, че Иисус 
Христос е Господ, за слава на Бога 
Отца.

Искат или не, всички „езици“ (народи), 
всички хора, всички твари ще изпо-
вядат, че Иисус Христос е Господ, че 
Този Иисус Христос – смирен, измъ-
чен, разпънат – е Господ.

Не зная дали можем да разберем това 
съчетаване на триадологията (уче-
нието за Светата Троица – бел. ред.) 
и христологията (учението за Богочо-
века Иисус Христос – бел. ред.). Какъв 
чудесен текст! В няколко изречения ни 
се открива цял един свят и цяла една 
сотириология (учението за спасение-
то – бел. ред.). 

Накрая всички ще изповядат, че 
Христос е имал право. Това е 
страшно. Това именно е последни-
ят съд. В това изповядване няма да 
има принуда. Никъде не виждаме, че 
на Страшния съд ще бъдем прину-
дени да изповядаме нещо, което не 
искаме или не можем. Не, ние сами 
ще изповядаме и ще кажем, че тро-
посът1 на Христос е бил тропосът 
на живота. Следователно това не 
е нещо, което Христос решава и ни 
налага насила. „Гладен бях, и не Ми 
дадохте да ям, жаден бях, и не Ме 
напоихте…“ И никой няма да каже: 
„Чакай! Не е правилно това, което 

1 Тропос (гр.) – посока на движение, образ, начин на 
съществуване – бел. ред.

казваш!“, тоест няма да можем да 
претендираме, че спасението не 
е трябвало да стане по този, а по 
някакъв друг начин. Не, всички ще 
кажем, че този е бил спасителният 
път. Това означава, че всеки език ще 
изповяда, искат или не, всички ще 
изповядат – едните с щастие и на-
слада, а другите, бидейки принудени 
от истината за нещата, – че Иисус 
Христос е Господ, че именно така 
е трябвало да стане всичко, което 

Ако преди да се въплъ-
ти, Бог Слово не беше 

смирен, Той не би се въп-
лътил.
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е станало; че това е бил пътят, че 
Бог е направил, каквото е направил 
и го е направил по правилния начин.

Това е така, защото спа- с е -

нието би могло да стане по друг 
начин и да имаме много възражения. 
Вземете например Ленин, Сталин – 
те приложили определен начин на спа-
сение върху народите. Но както всич-
ки знаем, този начин на спасение бил 
следният: те приложили своята ме-
тафизична схема на практика в исто-
рията и който не бил съгласен, оти-

вал в ГУЛАГ или изчезвал. Който бил 
съгласен, можело и да отиде в ГУЛАГ, 
но можело и да не отиде и в крайна 
сметка да оцелее, като във всеки слу-
чай единственият закон бил да важи 
единственото „правилно“ мнение. Но 
вижте в историята – след 20–30 го-
дини се появили инакомислещи, те се 
превърнали в жертва и накрая един 
от тях стана президент на Съвет-
ския съюз и го разруши. 

Злото винаги създава възражения, 
които биват потискани от него, за-
щото злото не търпи възражения. 
Понеже Христос е Благото, Той не 
потиска никого. „Ако някой иска да 
върви след Мене, нека се отрече от 
себе си“. Дори ни се казва честно, че 
е трудно, но: ако някой иска. Не казва: 
„Внимавай! Трябва да правиш това, 
което ти казвам!“ 

Благото допуска опозицията – може 
да хулим Христос, да Го презираме, 
да Го поставяме в ъгъла. Това прави 
съвременният човек на Запад, а и на 
Изток, защото Изтокът вече се пре-
върна в Запад или твърде много иска 
да стане. Проблемът на западния 
човек днес е, че макар да изповядва 
Христос, макар да Го признава, той не 
Го иска, не Го поставя в центъра на 
живота си, а далеч встрани, или пък 
Го използва като алиби – за да можем 
да бомбардираме сърбите например – 
или като място за покаяние, в случай, 
че угризенията станат нетърпими, 

Бог изначално е смирен 
и именно поради това 

става Човек.

18
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т.е. за да култивираме своята колек-
тивна вина.

Христос казва: „Не дойдох да съдя 

света, а да спася света“. И на друго 

място: „Любовта ще съди света“, т.е. 

ще ни съди това, което Той ни казва, 

ще ни съдят самите Му думи, ще ни 

съди истината, ще се съдим самите 

ние и накрая ще се самоосъдим. Дори 

св. Никодим Светогорец стига дотам 

да каже, че в ада може би ще има някак-

во щастие, защото всички ще знаят, 

че страдат справедливо. Разбира се, 

не е важно това щастие, не трябва 

да си го пожелаваме, но то не е нещо, 

за което Бог решава. Затова отците 

казват, че не Бог създава ада – защо-

то не е необходимо Той да те наказ-

ва. Каква нужда има Той да го прави? 

Ти сам се наказваш, защото го изби-

раш. Казва го св. Максим Изповедник: 

„Везните на всеки живот са везните 

на произволението“. Твоето произво-

ление, свободната ти воля преценява. 

Бог ти дава възможности и удобни 

случаи това произволение да се прояви 

и да се види накъде клони. 

Тук не става въпрос нито за пиети-

зъм, нито за морализъм. Нещата не 

са външни. Колко хубаво би било, ако 

бяха външни! Всички бихме питали ду-

ховника си: „Кажи ми какво да правя?“, 

и той би ни казвал. Както при автомо-

била – поврежда се клапанът, слагаш 
клапан, поврежда се съединителят – 
слагаш съединител. Проста работа. 

И тук виждаме един съвършен, прекра-
сен човек. Една девица, но неразум-
на. Или пък фарисеят, който разпъва 
Христос (Горко вам!), но по правдата 
на закона – непорочен; това означава 
„фарисей“ – по закон непорочен, чист. 

„Всички заповеди съм опазил от мла-

дини“ – казва юношата. Напред тога-
ва, продай имота си! Но той не про-
дължава напред. 

Непорочен? Евангелието е пълно с 
непорочни, които директно отиват в 
ада. В него е пълно и с всякакъв вид 
сквернота – митари, блудници и всич-
ки онези, които не поглеждаме, но 
които обаче… 

Днес се чества св. Фотина – „пе-
тима мъже си имала, и тоя, кого-
то сега имаш, не ти е мъж“, т.е. 
омъжила се е пет пъти. Тази жена 
обаче имала удивително произволе-
ние! Ето ви нещо любопитно: има 
хора, които влагат силата на своя-
та природа в злото, защото не по-
знават доброто. Но когато видят 
доброто, те оставят всичките си 

Искат или не, всички „езици“ 
(народи), всички хора, всички 

твари ще изповядат, че Иисус 
Христос е Господ, че Този 

Иисус Христос – смирен, измъ-
чен, разпънат – е Господ.
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дела, както например разбойникът 

от Евангелието. 

Апостолите рибари сигурно не са били 

нещо особено. Отидете в някое ри-

барско село и съберете дванадесет 

рибари, какви дела биха могли да ви 

покажат? Най-много да са продавали 

рибата честно; добре, отправяли са 

по някоя молитва, и какво? Тяхното 

произволение обаче било много мощно. 

И тук е въпросът: откъде започва 

всичко? Виждате, че Бог ни обича и 

гледа нашето произволение, а не де-
лата ни. Той гледа на делата като на 
плодове от произволението – дали ги 
вършим доброволно, дали произволе-
нието присъства в нашите дела. Кра-
деш, но крадеш, за да се нахраниш – 
произволението ти не е в кражбата, 
не искаш да крадеш, но си гладен. 
Какво да правиш, като гладуваш? Ня-
кога гладували ли сте? Ако гладуваш, 
рано или късно ще поискаш да открад-
неш. Това не означава, че по произво-
ление си крадец. Законът забранява 

Злото винаги съз-
дава възражения, 
които биват по-
тискани от него, 
защото злото не 

търпи възражения. 

20
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единият да краде от другия. Някой 
казва: „Ще открадна тази кола, защо-
то ми харесва да карам такава кола!“ 
Такава кражба е нещо друго. Това про-
изволение вече е в кражбата, такъв 
човек се е превърнал в злото, което 
върши. 

Днес има много хора, които вършат 
зло и живеят в него, в покварата, за-
щото не познават доброто. Никой не 
отива да им го представи по убеди-
телен начин, да им говори и да спече-
ли произволението им. Голяма вина за 
това имаме и ние, клириците на Църк-
вата, и вие – миряните християни, за-
щото, когато съседът вижда, че дру-
гият, който е християнин, живее като 
него, че и по-лошо, и гледа собствения 
си интерес – случайно да не загуби по-
ловин метър, половин евро и дори да 
спечели, и смята това за Божие благо-
словение и хитрост, тогава горко ни! 

Христос е най-големият „губещ“, а 
ние – най-големите „печеливши“. Той 
казва на св. апостол Петър, че може да 
доведе повече от дванайсет легиона 
Ангели – и въпреки всичко се съгласява 
да е губещ. Начинът, който Той избра, 
за да извърши Домостроителството, 
е най-мъчителният. Никога не бихме 
Го посъветвали да извърши подобно 
Домостроителство, подобно спасе-
ние. Дали някога бихме Му казали та-
кова нещо? Не! Свети апостол Петър 
казва: „Не говори така! Какво говориш 

сега? Отиваш да се разпнеш? Такъв 
Бог, Какъвто си? Ти трябва с мощта, 
с това, което си, да спечелиш всич-
ки!“ Нима не казваме така и ние? А Той 
казва: „Не! Отивам да се разпна!“

Това са непонятни неща. И трябва 
да признаем, че са непонятни, за да 
започнем да ги разбираме. Докато 
твърдим, че ги разбираме, ние нито 
ги разбираме, нито ги проявяваме 

Има хора, които влагат силата на 
своята природа в злото, защото 

не познават доброто.

Христос казва: „Не дойдох да съдя 
света, а да спася света“.

21
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много-много в живота си. Когато 
хората виждат, че сме се настани-
ли удобно в своето служение и тър-
сим власт, почести, комфорт и нищо 
друго (това „нищо друго“ има значе-
ние, защото някой може да има поче-
сти и комфорт, но тайно да страда), 
когато останем само дотам, как 
този човек, който е в злото и в раз-
тлението, но не със своето произво-
ление, ще може да излезе оттам, да 
види нещо добро и да си каже: „Чакай, 
има и по-добър живот, не мога пове-
че да живея така, не искам!“ Резулта-
тът е, че хиляди се погубват зара-
ди нас и е добре да мислим за това 
всеки път, когато се правим на съд-

ници и съдим хората около себе си. 

Всеки път, когато съдим, трябва да 

си припомняме думите на св. Йоан 

Златоуст: „Ако ние бяхме християни, 

нямаше да има езичници“. 

Днес има идолопоклонници, не ате-

исти. Досега не съм видял истински 

атеисти, не знам за вас. Идолопо-

клонници обаче има много и те нау-

чават идолопоклонството си от нас, 

виждайки, че и ние имаме идоли, ка-

квито и да са те. Има обаче и хора 

с благородство, които имат звания, 

имоти, но не се интересуват от тях, 

имат харизми, велики неща, но смя-

тат себе си за дрипа.

Начинът, който Той избра, за да извърши До-
мостроителството, е най-мъчителният. Ни-
кога не бихме Го посъветвали да извърши по-
добно Домостроителство, подобно спасение.
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Някога старецът Паисий ни казваше, 
че по време на окупацията една жена 
имала само една златна лира, но 
била вложила голяма страст в нея, 
докато други, които имали десетки 
хиляди, нямали такава страст. Раз-
бираме колко страшно нещо е про-
изволението на човека, какво желае 
той дълбоко в себе си. Ако дълбоко в 
себе си искаш да измамиш Бога и да 
си прекарваш добре, където и да се 
окажеш, и патриарх да си, ще мамиш 
Бога и хората. 

А Бог няма да ти отнеме произволе-
нието, ако ти сам не Му го принесеш. 
Има хора, които са в злото, потопени 
са в злото, в крайно лоши условия, и 
въпреки всичко търсят Бога. С други 
думи, Бог няма моралистични крите-
рии. Той може да ти се яви и в мрака, 
т.е. да ти даде възможност да раз-
береш.

В тази връзка си спомням за един при-
мер от Патерика. Един човек искал да 
разбере Божия промисъл и Ангел Гос-
поден го взел и го отвел на приста-
нището точно когато там присти-
гал кораб с роби. Сред робите имало 
едни две-три годишни момиченца, 
сестрички. Едното го откупила игу-
менката на известен в областта 
манастир, за да живее в манастира, 
а другото го откупила за същата 
цена жена, която държала публичен 
дом. Нито едното е виновно – защо-

то то не е можело да избира съдба-
та си, нито другото. „Помисли сега, 
му казал Ангелът, колко различни кри-
терии Бог има за тези две създания!“ 
Както казваше старецът Паисий, ако 
някой, предвид обстоятелствата в 
живота иска да извърши сто убий-
ства и се бори и извърши десет, за 
Бога той е свят. Докато друг, който 
има възможност да извърши сто чу-
деса, а извърши само десет, ще бъде 
осъден от Бога. Зрителното поле на 
Бога е много по-различно от нашето. 
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За този, който прави десет чудеса, 
ние казваме: „Какъв светец!“, а за дру-
гия, който извършва десет убийства 
и отива в затвора, казваме: „Изверг!“, 
но за Бога може да е точно обратно-
то. Затова се казва да не съдим, за 
да не бъдем осъдени – защото не 
знаем какво става в човека, докато 
го съдим изключително лесно – и ес-
тествено, външно.

…и всеки език да изповяда, че Иисус 
Христос е Господ, за слава на Бога 
Отца.

Накрая всички ще Го изповядат. За мен 
това има голямо значение. Ако Бог не 
беше направил най-трудното, нямаше 
да има право да ме съди. Нямаше да 
приема да ме съди: „Като Бог, Той е на-
правил определени неща и аз трябва да 
Го почитам за това? Добре, зачитам 

Го, но то не ме засяга лично“. Разбира-
те ли, ако Бог не беше извършил това 
страшно снизхождане, това страшно 
понизяване, по-надолу от което няма 
къде да се слезе; ако не беше извър-
шил това Домостроителство имен-
но по този начин, то нямаше да Му 
подобава да възкръсне. Това се казва 
тук: „Затова и Бог Го високо въздигна“. 
Най-значимото е, че Той бива оправдан 
в това, което е станало, и никой няма 
право да каже каквото и да било. Той 
бива онеправдан докрай, оставя Се да 
бъде онеправдан докрай – и затова Бог 
вече има право да се намеси и Възкре-
сението да се случи.

Някои казват: „Но защо не възкръсвам, 
къде е личното ми възкресение? Толко-
ва години съм в този път, защо не му 
виждам края, защо не възкръсвам?“ За-
щото отказвам да се възкача на Кръ-
ста, защото отхвърлям слизането – и 
то с всичка сила. 

Съпротивата на човека е страшна. 
Виждаш хора, които са разбрали, научи-
ли са нещо, но въпреки това в душата 
си се съпротивляват срещу това сли-
зане. Слизането обаче е победа. Всеки 
път, когато побеждаваме някого, всъщ-
ност победените сме ние, но ако човек 
предпочете смирението и го увеличи, 
ще види, че Бог ще проговори. Така е 
било и с Христос. Той нищо не казал, 
смирил се, бил е разпнат – и Бог про-
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говорил – случило се Възкресението, 
Господ основал Църквата и Царство-
то, защото вече имал право да говори. 
В противен случай дяволът би Му казал: 
„Ти защо говориш? Аз воювам, остави 
ме да воювам“. 

Ние правим това, което прави дяво-
лът. Дяволът бори един, ние борим 
друг, дяволът подбужда: „Сега ти 
имаш право!“, „Не, аз имам право!“ Бам 
по главата! Рядко ще намериш човек, 
който да каже: „Стига, спирам абсур-
да на това противоборство, предпо-
читам да загубя!“ Не говоря за финан-
сова загуба, а за загуба на равнище-
то на отношението, това в случая 
има значение.

Старецът Порфирий ни разказваше 
за един свой познат, който заедно с 
братята си наследил ниви в Атика2. 
Братята му решили да го изиграят и 
казали:

– Ние ще вземем това, а на него ще 
дадем нещо друго. Ще настояваме, 
къде ще ходи?

Онзи бил малко по-мекушав. В начало-
то казвал:

– Защо ме изиграхте така?

– Ще вземеш онова! Край! В противен 
случай ще вземем и това, защото сме 
двама! Какво ще правиш?

2 Област в Гърция с център Атина – бел. пр.

– Да бъде благословено!

От инат казал така. И старецът Пор-
фирий разказва, че след няколко години 
една компания решила да строи точно 
там хотел и закупила неговия дял. Дру-
гите двама още мерят имотеца си с 
метъра, а той станал мултимилионер. 
Очевидно е, че чрез това говори Бог, 
т.е. Той поставя дилема: „Ще воюваш 
или ще се смириш?“ Човекът отгова-
ря: „Заради Христовата любов ще се 
смиря!“ И идва онзи миг и Бог прогова-
ря, но ние нямаме търпение. Казвам: 
„Аз ще говоря, Бог също ще говори, но 
нека аз говоря, докато мога“ – и така 
до края, който победи.

Това е нашият всекидневен живот, 
виждаме това във всички нас. Ако се 
замислим каква свобода ни е дал Бог, 
ще се ужасим, защото всъщност ние 
сами решаваме нашето спасение или 
противоположното на него. 

Тук е големият проблем. Виждаш един 
Бог, Който изобщо не ни се налага, 

Той бива оправдан в това, което 
е станало, и никой няма право да 
каже каквото и да било. Той бива 
онеправдан докрай, оставя Се да 
бъде онеправдан докрай – и зато-
ва Бог вече има право да се намеси 
и Възкресението да се случи.
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а само ни дава примери и си тръгва. 
Апостол Павел казва: „Вие трябва 
да имате същите мисли, каквито е 
имал Иисус Христос“. Това трябва да 
правиш – и за да го направиш, тряб-
ва да минеш през мост, тесен като 
косъм. Той ще ти каже: „Мини!“, а ти 
ще кажеш: „Не мога да мина, безси-
лен съм, изключено е да мина оттук!“ 
Целият нарцисизъм и цялото падение 

на човека се събира, за да каже свое-
то голямо „Не!“ И ако все пак реши 
да мине, започва колебанието, но по 
парадоксален начин, както виждаме 
от житията на светците, всички 
минават от другата страна. И ко-
съмът става широк и здрав мост, 
защото съществува Светият Дух. 
Ако не съществуваше Светият Дух 
и Света Троица беше двоица, горко 
ни! Светият Дух прави именно това, 
казват отците – Той улеснява пътя 
на Христос, делото на Христос, и го 
прави възможен и за нас. Той облекча-
ва Кръста. 

Христос казва: „Бремето Ми е леко“. 
Какво ти леко! Много е тежко. Но 
идва Светият Дух и облекчава това 

бреме. Трудното решение обаче е 

твое. Винаги ще е трудно; в онзи мо-

мент Бог сякаш не помага на човека, 

в момента, в който взимаш решение 

да влезеш в пустинята. В онзи миг 

решението е твое. Ако не беше така, 

след това нямаше да има причина Бог 

да ти каже за това „Браво!“ Оттам 

нататък е лесно, но е страшно ре-

шението да се изкачиш на върха и да 

кажеш: „Сега ще падна!“ В онзи миг ця-

лото ти себелюбие заговаря в тебе: 

„Не го прави, човече! Съществуват и 

други пътища!“ 

Обаче друг път не съществува. 

Страшно е, но не съществува друг 

път – независимо дали човек става 

монах, или мирянин, свещеник или ми-

сионер, пътят е един, и пътят е този. 

Мнозина намират начин да седнат 

удобно върху Кръста. Разбира се, Бог 

не поставя всички ни в една и съща 

категория, не търси едно и също от 

всички. Казахме вече, че предпостав-

ките при всеки са различни – как е из-

раснал, как е бил отгледан и т.н.

Веднъж отидохме при стареца Паи-

сий (днес често го споменавам) и му 

казахме:

– Какво ще правим, отче? Да се оже-
ним ли, или да станем монаси? Какво 
да правим?

Слизането обаче е победа. Всеки 
път, когато побеждаваме някого, 
всъщност победените сме ние.
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Той слуша веднъж, слуша втори път и 
накрая ни каза:

– Хайде вземайте по един Кръст на 
рамо и тръгвайте! Стига вече!

Не можеш да се отървеш. Не можеш 
да кажеш: „Ще стана монах, за да 
си прекарам уютно!“ Няма такова 
нещо. „Ще се оженя, за да си прекарам 
добре!“ И да си прекарваш добре, и да 
намериш добър спътник, дяволът ще 
бъде между вас. Той какво ще прави, 
ще седи ли? Може единият да е най-
добрият и другият да е най-добрият, 
а дяволът ще завижда. В Патерика се 
казва, че на един той се явява като 
врана, а на друг – като гълъб, и едини-
ят казва: „Ето гълъб“, а другият: „Не, 
врана е!“ Те са осъдени да се изпра-
вят един срещу друг, дори да нямат 
страсти и да са чисти. Не се изба-
вяме от тази борба, така мисля, не 
знам. Затова и Христос дава тайн-
ствата в Църквата – изповедта, све-
тото Причастие, което да приемаме 
достойно, за да може тази борба да 
става с утеха, да става по утешите-
лен начин и в крайна сметка това е 
смисълът на нашия живот.

Страшно решението да се 
изкачиш на върха и да кажеш: 
„Сега ще падна!“ В онзи миг ця-
лото ти себелюбие заговаря в 
тебе: „Не го прави, човече! Съ-
ществуват и други пътища!“ 

Мнозина намират начин да 
седнат удобно върху Кръста.
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Накрая всеки език ще изповяда, че 
Иисус Христос е Господ, че този 
Път е бил пътят, който не знаехме 
и не сме искали. Мисля, че по някакъв 
начин това ще е съд на всички нас, 
т.е. сами ще вземем решение, че не 
сме Го приели, че не сме искали да Го 
видим.

* * *

Гномичната воля, т.е. начинът, по 
който човек използва природната 
воля, е нещо, което не узрява вед-
нага. Малкото дете има различни 
склонности, в повечето случаи на-
следствени. Неговата свобода се 
утвърждава постепенно и то започва 
да иска едно, да иска друго; и това е 
дълбоката воля, голямото и дълбоко 
желание на човека, което е схванала 
и психоанализата, т.е. изобщо поня-
тието желание. Това е различно от 
искането. Всички искания имат сим-
воличен характер, докато в дейст-
вителност човек желае нещо друго; 
нещо, което конкретното искане не 

може напълно да символизира. Произ-
волението е скрито в най-дълбокото 
желание. Външно изглежда, че човек 
желае просто някаква позиция, про-
фесия, брак. Но дълбоко в себе си той 
винаги желае нещо много по-дълбоко. 
Бог гледа именно това много дълбо-
ко. Както казва св. Максим Изповед-
ник, за всяко нещо, което правим, Бог 
гледа неговата цел – защо го пра-
вим – и според нея ни съди. Някой може 
да направи и грешка, но целта му да е 
добра.

Ако цял живот човек живее грешно?

Мисля, че когато целта още не е пра-
вилна, но произволението е добро, там 
Божията любов се намесва и пома-
га – и това постепенно ще доведе до 
нормализиране, до промяна на човека. 
Апостол Павел, който бил голям гони-
тел на християните, е най-големият 

Целият нарцисизъм и цялото па-
дение на човека се събира, за да 

каже своето голямо „Не!“

Произволението е скрито 
в най-дълбокото желание.
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пример за това. Той гонел християни-
те от добро произволение – което е 
любопитно – и много от тези, които 
убивали мъчениците, сигурно също са 
имали добро произволение. Христос 
казва на апостол Павел: „Аз съм Този, 
Когото гониш“. И го спечелва, защо-
то това, което апостол Павел желае 
дълбоко в себе си, е именно Христос, 
Него е желаел. Това е произволението 
на човека.

Накрая, в съответствие с произво-
лението, всеки ще поеме по пътя и 
ще участва в Божията любов. Или ще 
има само съзнание, но не и участие в 
нея, което е всъщност адът. 

Разбира се, не знаем как ще стане 
всичко това, но със сигурност ни оч-
акват изненади.

Превод от гръцки 
Константин Константинов
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Защо послушанието се 
смята за „по-високо“ от 

поста и молитвата? 

Колкото и да търсех у отците, кого-
то и да питах, така и не намерих пре-
пратки кой е казал, че „послушанието 
е по-високо от поста и молитвата”. А 
постът и молитвата какво друго са, 
ако не послушание? Получава се някак-
ва безсмислица: „послушанието е над 
послушанието”. Защо да се противо-
поставя едното на другото? 

Струва ми се, че това беше любимото 
изречение през 90-те години на мина-
лия век, когато имаше нужда от ръце 
за храмовете и манастирите, всичко 
трябваше да се възражда, да се строи 
и ремонтира, и тогава послушанието 
беше издигнато като знаме. 

Отсичането на собстве-
ната воля полезно ли е 

за човека, който иска да се 
бори с гордостта? 

Разбира се, полезно е, именно за-

това хората стават монаси, за да 

изпълняват това буквално. А ето, 

когато започнат да прилагат по-

слушанието в обикновения светски 

живот в същия вид, в който е у мо-

насите, тогава се получава някаква 

глупава игра. Когато възрастни ле-

лички и чичковци си играят в пясъ-

ка, това не е умилително, а прилича 

на лудница. И всички тичат при ду-

ховника и питат какво да правят. 
Сам бях свидетел как веднъж при 
настоятеля дойде една баба и каза: 

Ако послушанието е най-
доброто лекарство про-
тив гордостта, то къде 
да го намерим, ако живеем 
в света? Можем ли да пре-
несем монашеския опит в 
енорията? Трябва ли миря-
нинът да бъде в послуша-
ние към отеца? А послуша-
нието във възпитанието 
на децата остаряла мето-
дика ли е или изпълнение на 
Божията заповед? 
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– Батюшка, благословете да отида в 
Оптина! 

– Ти вече си била там! 

– Бях, но козата още не съм водила. 
Благослови, отче, да заведа козата в 
Оптина! 

И това е сериозно. Сам го чух. 

Нашият живот преминава 
в послушание: към мъжа, 

към жената, началника, дър-
жавата. 

– Послушанието към началника обик-
новено се изпълнява за пари. Разбира 
се, апостол Павел пише, че ние тряб-
ва да се трудим не от страх, а по 
съвест; не за възнаграждение, не от 

корист. Е, разбира се, можем да се 
утешаваме и да казваме: 

– Аз съм християнин, аз се трудя по 
съвест, по послушание! 

Но ако не ти дадем заплата, ще видим 
как ще се трудиш по послушание! 

Трябва ли децата да имат 
послушание към родите-

лите си? 

Това е казано директно в Свещеното 
Писание. Да, разбира се, трябва да 
имат. Сега много родители смятат, 
че това не е задължително. Но нали 
не само у нас има такава традиция, 
че децата трябва да имат послуша-
ние към родителите, това винаги го 
е имало у всички народи, в цялата ис-
тория. 

При нас се случи една трагедия: в 
храма при мен дойдоха мъж и жена, 
родители на петнайсетгодишна дъ-
щеря. Скочила от третия етаж, ре-
шила да уплаши родителите си. Някой 
в интернет º бил казал, че ако скочиш 
от третия етаж, няма да ти се случи 
нищо: ще се удариш, ще се потрошиш, 
но ще останеш жив. Но тя загинала на 
място. А някои съвременни психолози 
казват, че не трябва да има никакво 
послушание, защото послушанието 
винаги е свързано с думата „не бива”, 
„добре е” и „лошо е”. 

Нали изобщо възпитанието – това е 
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нещо просто, то е да научиш детето 
да различава, добро и зло, и да след-
ва доброто; това е възпитанието. А 
психологът казва, че не бива да каз-
ваме „не бива”. Но това е невъзмож-
но, все едно, рано или късно, ще се на-
ложи да му кажем „не бива”, а то, гор-
кото, веднага ще изпадне в истерия, 
защото не е свикнало да му се причи-
нява такъв стрес. И защо е всичко 
това? Хората не познават христи-
янската антропология, не разбират 
как е устроен човекът. Детето из-
веднъж чуло „не бива” и скочило през 
прозореца. 

Не можем да минем без детското по-
слушание. Моят син, когато беше ма-
лък, на годинка и половина, ляга на ръ-
ката ми и пита: а защо децата тряб-
ва да слушат родителите? Буболечка 
на година и половина, а този въпрос го 
вълнува. Аз му казвам: „Ванюшка, раз-
бираш ли, родителите са големи, те 
са умни, грижат се за теб да не ти се 
случи нещо”. Но колко сме умни, след 
като дори сме много глупави, това из-
лиза лъжа! Уж обясняваш нещата от 
гледна точка на здравия разум. 

Но най-доброто обяснение изобщо е, 
че това е Божия заповед. Това е пър-
вата заповед с обещание, първата 
заповед след заповедите по отно-
шение на Бога: „Почитай баща си и 
майка си, за да ти бъде добре и да бъ-
дат дълги дните ти на земята”. Това 

е залог за живота на човека. Който 
поставя под съмнение послушанието 
към родителите, той предлага ня-
каква непроверена, непотвърдена от 
нищо нова доктрина по отношение на 
възпитанието на децата. На тях им 
се струва, че послушанието е мъче-
ние. А заповедите не се дават, за да 
се мъчим. Това са някакви ориентири, 
фарове в този безбрежен океан, или 
звезди, които ви водят по пътя към 
Бога. В действителност заповедите 
са нещо много хубаво. Това е, което 
ни свързва с Бога, което дава възмож-
ност на Бог да се приближи към нас. 

Кога настъпва времето 
да кажем, че детето 

вече достатъчно е слушало 
родителите си? 

Никога. Мисля, че дори когато роди-
телите са починали и децата се мо-
лят за тях – това също е послушание 
към тях. Те казват: ето, аз ще умра, 
моли се за мен. И децата отговарят: 
да, татко и мамо, ще се молим. Това 
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послушание ли е? Послушанието на 
децата и тяхната молитва е много 
необходима на родителите, дори и в 
този живот. 

Човекът е пораснал. 
Трябва ли да постъпва 

в послушание към някого, 
или вече не? 

Несъмнено трябва. Всички трябва 
да имат послушание. При мен вчера 
дойде един човек, бизнесмен. Той и не-
говият приятел в Москва имат цяла 
мрежа от компании из цяла Русия. 
Преди приятелят му е управлявал 

всичко, той не се е месел. И изведнъж 
неговият приятел починал, какво да 
прави? Пита ли – трябва ли да поема 
всичко върху себе си? Аз казвам: „Ти 
имаш хиляди хора, работни места, по 
всичко личи, че трябва самият ти да 
се захванеш. Разбира се, можеш да 
наемеш човек и да забравиш за тази 
работа. Но ако този човек превърне 
тази корпорация в някаква своя спес-
товна касичка и постоянно бърка в 
нея и я разрушава, то хората ще по-
страдат. Затова сам се хвани и слу-
жи на хората“. Това е послушание. 

Смирението и послуша-
нието – как те „дру-

жат” помежду си? 

Мисля, че послушанието води до сми-
рение. В детството послушанието 
понякога се насажда чрез наказа-
ния. Но ако послушанието е насоче-
но в правилната посока, то води до 
съзнателно смирение. А след това 
обрат ното, смирението може да по-
ражда послушание. Спомняте ли си 
св. Силуан Атонски? Когато някой 
идвал при него и се разхождали, вина-
ги отивали там, накъдето водел гос-
тът. А защо? Именно за отсичане на 
волята. 
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А ето пример от всекидневието. Ка-
раш по трилентов път и тръгваш да 
изпреварваш. Другият водач също 
тръгва да изпреварва. А-а-а, мислиш 
си, аз пръв тръгнах, той трябва да 
ме слуша! А другият си мисли: „Моята 
кола е по-мощна – той трябва да отс-
тъпи!” И така, не се дослушали, не се 
досмирили – и се сблъскали. А ако все-
ки си беше помислил: „Какво да правя, 
ще му отстъпя!” – и двамата биха ос-
танали живи. 

Разбира се, всяко наше земно послу-
шание трябва да се корени в послу-
шанието към Христос. Човекът е 
Божи образ, и когато в човека виж-
даме Христос, когато в човека виж-
даме Бога, тогава у нас ще има раз-
бираемо, осмислено послушание към 
човека. Изобщо, Бог е в основата на 
всичко. Ето, Имануел Кант с неговия 
категоричен императив какво казва? 
Непременно, на всяка цена трябва да 
изпълняваме нравствените норми. В 
първия случай у мен възниква въпро-
сът: а защо? Кой ги е измислил? Хора-
та. Аз също съм човек, значи, мога да 
ги отменя, ето, така се появява бан-
дитизмът, така се появява престъп-
ността. А с Бог всичко е разбираемо, 
животът има и смисъл, и нравствени 
ориентири, и няма никаква криза на 
светоусещането. 

Човекът е дошъл в Църк-
вата, повярвал е, още не 

стои стабилно на краката 
си, малко е чел, няма духовен 
опит и се опитва да търси 
духовно ръководство. Той 
само разбира, че се стреми 
към Бога. Трябва ли някой да 
го насочва? Духовното ръко-
водство за миряните има ли 
право да съществува, или не? 

– А какво, то не съществува ли? Ще 
посоча един пример. Една моя позна-
та се разведе с мъжа си. Звъни ми и 
казва: 

– Да, ние нямахме духовно ръковод-
ство. 

Казвам º: 

– А ти не знаеше ли правилото: „Не се 
развеждай”? Знаела си го. Сега защо 
прехвърляш всичко върху липсата на 
духовно ръководство? 

Щом си дошъл в Църквата, живей по 
заповедите! 

Тук можеш да се потрудиш, а можеш 
просто да се позоваваш на светите 
Игнатий Брянчанинов или Паисий Ве-
личковски, който казва, че „търсел ду-
ховно ръководство навсякъде и не го 
намерил”. Можеш да се позовеш на св. 
Йоан Лествичник, който още в V век 
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също пише за оскъдняването на ду-
ховните наставници. 

Разбира се, трябва да се съветваме с 
опитни хора. Не с тези, които са про-
чели един куп книжки, а с тези, които 
живеят това опитно, които прилагат 
в живота си заповедите на Евангели-
ето и правилата на светите отци. 

Чух от един отец: „Свещеникът е 
професионалист от висока класа”. 
Разбира се, мога да бъда професио-
налист от висока класа, да служа 

красиво, ревностно, буквално мога 
да изпълнявам всичко, мога да пропо-
вядвам, а опитно да не водя духовен 
живот, защо не? 

А ние, миряните, предпо-
лагаме, че свещеникът 

жертва живота си за свое-
то служение. 

Особено тук не бива да ни идеализи-
рате, защото за жертване на живо-
та ние, общо взето, не живеем зле. 
Едни по-добре, други – по-малко до-
бре, различно, разбира се. „Какъвто 
попът – такава и енорията” – тук 
се има предвид не само енориашите, 
не самата енория, но и финансовият 
приход. Тоест, свещеникът, волю-не-
волю, ще не ще, трябва да служи. И 
на църква ходиш, защото не си обик-
новен мирянин: поискал – отишъл, не 
поискал – не отишъл. А ако попът го 
няма, няма да има и служба, нищо няма 
да има. 

От казаното дотук, не 
изглажда ли, че спо-

ред вас духовното ръко-
водство не е от голямо 
значение? 

Разбира се, задачата на свещеника 
като пастир е да пасе стадото. Да 
следиш къде се е отклонила твоята 
овчица и на какво пасище пасе, за-
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щото треваата може да е и отров-
на... Разбира се, по духовни въпроси 
човек е по-добре да се посъветва 
със свещеник, защото той постоян-
но се занимава със своето дело, има 
образование, опит. Но свещеникът 
трябва да бъде акуратен по въпро-

сите на духовното ръководство. 

Повредеността на човеш-

ката природа от греха, 

преди всичко се състои в 

това, че ние не виждаме ис-

тинското си състояние. За-

това би било добре да полу-

чим мнение отстрани. 

– Най-общо казано, Господ чрез все-

ки човек може да достигне до нас, 

да ни покаже какви сме, да открие в 

нас онова, което дори не сме подо-

зирали. А кой е свещеникът? Той е 

просто човек. Разбира се, не бива да 

отхвърляме това, че в тайнството 

Свещенство му се дава благодат. Но 

все пак да не забравяме това, което е 

казал св. Игнатий: че когато форми-

те на чисто монашеското послуша-

ние се пренасят в енорийския живот, 

се получава „пагубно актьорство”. 

Задължително трябва да имаме по-

слушание в живота: към отеца-на-

стоятел и към обикновения свеще-

ник, към жената и децата, и към 

всеки наш ближен. Но не е възможно 

това да бъде както в манастира. В 

манастира битът е уреден, животът 

е устроен, всичко е подредено – жи-

вей спокойно. А в света трябва сам 
да вземаш решения – възниква отго-
ворност, което също е послушание 
към много хора. 

Аз съм против сляпото послушание, 
играта, подражанието, което поня-
кога приема най-неприятни форми в 
нашите енории между някои вярва-
щи и някои свещеници. В това чес-
то се наблюдава някаква корист на 
свещенослужителите или тщесла-
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вие. В действителност хората чес-
то принуждават човека, свещеника 
да бъде такъв – това изкушение е 
много силно. 

Какво бихте казали за 
Йоан Колов, който под 

ръководството на старец 
три години поливал суха 
пръчка – и от нея израснало 
дървото на послушанието? 

Още веднъж ще кажа. Има свят, а 
има и манастир. В манастира, ако 
ви кажат да посадите пръчка или 
ряпа с корените надолу, така и пра-
вете. Но когато живееш в света и 
си дошъл при монах, а той ти каже 

„поливай пръчка”!... Значи предвари-
телно се е погрижил какво ще ядете 
на обяд ти и твоето семейство... 

Във вашия пастирски 
опит случвало ли се е да 

кажете на човека да постъ-
пи по един или друг начин, а 
той да не Ви послуша? 

Никога не казвам нищо на никого, ако 
не ме попитат. Има една такава при-
казка: „Мога да дам един съвет – ни-
кого и нищо да не съветваш”. Много 
ми харесва следната история от 
Патерика: Върви един старец, след 
него върви човек, а старецът – бе-
гом от него! Той го догонва и тогава 
старецът казва: „Щом си ме догонил, 
тогава ще ти кажа!”. 

Буквално вчера дойде една баба: 

– Отче, посъветвайте ме, всичките 
ми роднини са лоши, такива и такива, 
не искам да знам за никого, мисля да 
припиша жилището на Църквата. 

Аз я съветвам: примирете се с род-
нините си, с децата си, с внуците 
си, със снахите си, на Църквата не º 
трябва нищо от Вас. 

– Не, Вие не ме разбрахте – те са 
лоши, а аз съм добра, те не ме почи-
тат, не ме слушат. 

Питам я: „А вие слушате ли ги? От 
вас трябва да излиза мъдрост, опит-
ност, грижа и търпение”. Тя махва с 
ръка: „Ах, Вие не ме разбирате!”. 
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Казвам º, че отлично я разбирам, но 
тя търси не моя съвет, а това, което 
сама иска да чуе! 

В много православни ду-
ховни книжки е напи-

сано, че житейската гор-
дост се побеждава с послу-
шание, и хората, търсейки 
спасение, искат да се на-
мират в послушание към 
някого. Кого да слушат? 

Не трябва да търсим нищо. 
Послушание има у всички, просто ние 
не го забелязваме и не го изпълнява-
ме. Тичат да търсят послушание към 
старци, към някакви особени отци, или 
дори към обикновени отци. А у дома 
имаш мъж или жена – слушай ги! „Но 
той е пияница” или „А нашият батюшка 
е много прост”, или „Духовникът ми не 
е такъв, какъвто трябва да бъде”. 

Това послушание ли е? Избавяне от 
житейската гордост? Напротив, 
това е раздуване на тази гордост. 
„Аз имам не някакъв прост духовник, а 
един какъв си, най-най...”. 

Можем да се позовем на св. Варсану-
фий Велики: „Божията воля се вижда в 
подреждането на обстоятелствата 
в нашия живот”. Какво още послуша-
ние да търсим? Всички имат роди-
тели – това е послушание. Ходим на 
училище, там има учители – и това 
е послушание. Представители на 
властта, приятели, колеги, начални-

ци – пред всички имаме задължения, 
към всички имаме послушание. Защо 
да го търсим изкуствено? Или тър-

сенето на колкото се може по-изявен 

духовник, наставник, старец – това 

всъщност е бягство от своя кръст, 

тоест от дадените ни в обикновения 

живот призиви за послушание. 

Чрез обстоятелствата 
в нашия живот Господ, 

ни поставя в положение 
на послушание? 

А как иначе? Това са същите прости 

и ясни въпроси, но ние затъмняваме, 

усложняваме техния смисъл. 

Както в притчата: един приятел 

богослов отишъл при своя приятел 

пустинник и казва: аз ти донесох ко-

ментари към Библията. След година 

пак идва и пита: какво, помогнаха ли 

ти коментарите при четенето? Да, 

казва пустинникът, постоянно ми се 

налагаше да чета Библията, за да 

разбера твоите коментари. 

Все си мислим, че има един живот в се-

мейството, друг живот в работата, 

трети живот на улицата, четвърти 

в транспорта, пети някъде другаде, а 

най-главният живот е в църквата, в 

отношенията с отеца. А животът е 

един и същ навсякъде. Един и същ. 

Превод: Татяна Филева 

Източник: www.pravmir.ru.
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Маргарита ДрумеваСкален манастир 

„Св. Димитър Басарбовски”
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Израснах край скалния манастир „Св. Димитър 
Басарбовски”. В спомена от детството ми 

манастирът съвсем не беше толкова привлека-
телно място, колкото е сега за стотиците ту-
ристи, които всеки ден присядат в двора, край 
кладенеца и цветните лехи. Нямаше ги построй-
ките, където днес живеят монасите, църква-
та, магазинчето за сувенири, парапетите край 
стръмните каменни стълби, които отвеждат 
до скалните ниши – убежище на светеца от Ба-
сарбово и на други отшелници. Обичахме да си 
правим колиби от кръстосани пръти и скамарена 
шума от близките дървета, които реката Русен-
ски Лом влачеше по пътя си. С фенери от дини 
осветявахме малкото пространство в колиба-

та, където седяхме в кръг и си разказвахме къде 

чути, къде измислени страшни истории. 
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Моята баба ме изпращаше често да 

нося „ранна прогимка” (закуска преди 

обяд) на вуйчо – художникът Георги 

Цигуларов от село Басарбово, който 

слизаше по стръмна пътека в друга 

скална ниша над манастира, за да ри-

сува върху мекия варовик въстанието 

на Асен и Петър от 1185-та. Днес, 

трийсетина години по-късно, фигури-

те са изгубили очертанията си, няма 

ги ангелите, които пазят с крилете 

си първите царе от Второто бъл-

гарско царство (XII-XIV в.) и воините 

върху коне, спечелили битките сре-

щу ромеите, сложили край на почти 
двувековното византийско робство. 
Няма го надписът, жената с факела, 
символ на възродена България. Това 
е било времето, когато за пръв път 
скалите са приютили отшелници, 
обърнали гръб на светския живот, за 
да прекарат живота си в пост и мо-
литва, близо до Бога.

Губи се в съзнанието ми и образът на 
стария монах, който тогава живее-
ше сам в манастира. Не разговаряхме 
често, но винаги виждахме силуета 
му някъде наблизо. Обичахме да пием 
вода от кладенеца, за който старе-
цът ни разказваше, че бил изкопан от 
самия Димитър Басарбовски, а вода-
та била лековита. От него за пръв 
път чухме историята за светеца, 
който веднъж по невнимание стъпкал 
птиче гнездо и смачкал малките пи-
ленца. Дълбоко съкрушен, той смет-
нал това престъпление за братоубий-
ство и счел това за такъв голям грях, 
че наложил на себе си тежко наказа-
ние: три години да ходи с бос крак, за 
да накаже себе си за стореното зло. 
През лятото кракът му бил нараняван 
от острите камъни и тръните, през 
зимата – премръзвал от студа... Ня-
кои от по-големите момчета в маха-
лата, които имаха ластичени прашки 
и ходеха на лов за гълъби, след този 
разказ престанаха да убиват птици. 
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Св. Димитър Басарбовски

Димитър от село Басарбово бил роден 
през 1625 г. Родителите му били бедни, 
но благочестиви хора и се бояли от 
Бога. Затова и най-важното наслед-
ство, което оставили на сина си, било 
да изучава и върви по стъпките на 
Авраам, Исаак и Яков. Момчето не по-
лучило образование, не се занимавало с 
изкуства, нито знаело някакъв занаят. 
Странял от игри и други развлечения и 
водел на паша животните на своите 
съселяни. Вечер подкарвал говедата и 
овцете по домовете на стопаните им, 
а ако някое от тях се изгуби, търсел го 
през цялата нощ. Любовта и жалост-
та на Димитър към животинките 
била пословична. 

Така живеел момъкът, докато един 
ден решил да остави всичко светско 
и да се посвети на Бога. За да може 
да общува със своя Небесен Отец, 
необезпокояван от никого, в тишина 
и отдаденост, той тръгнал по поре-
чието на Русенски Лом и стигнал до 
скалния манастир, където дал мона-
шески обет. Заживял в пещерата и 
останал там до края на живота си.

Съществува разказ за кончината на 
светеца. Понеже вече не можел да из-
качва стръмните стълби, построил 
си колиба близо до кладенеца в двора. 
Станало наводнение и отнесло ко-
либата, заедно с отшелника. След 
месец на едно сляпо момиче от Чер-

вена вода се присънило, че ако измие 

лицето си с водата от кладенеца 

на свети Димитър Басарбовски, ще 

прогледне. Късно една вечер момиче-

то и татко º стигнали до манасти-

ра. Налели вода от кладенеца и моми-

чето пило от чудодейната вода. Сле-

пите му очи го заболели, наплискало 

се с водата и прогледнало. Видяло ре-

ката, а в нея светели кандила. Казало 

на баща си да влезе в реката, който, 

макар и зрящ, не виждал нищо, не само 

защото било непрогледна нощ. Чове-

кът пристъпил няколко крачки във во-

дата и намерил нетленното тяло на 

човек – на Димитър Басарбовски. 

Друго предание разказва, че св. Ди-

митър предвидил своята кончина. 

Било през 1685 година. Един ден на-

пуснал своята пещера и стигнал до 
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реката. Легнал между два камъка 

и духът му се отделил от тялото, 

което дълго време останало нетлен-

но. Веднъж реката придошла, отне-

сла много камъни и дървета, с тях 

и двата камъка, между които лежал 

светецът. Неговите мощи били чу-

дотворни и не малко чудеса сторили. 

Ето някои от тях.

По тези места живеел един благочес-

тив християнин, чиято дъщеря стра-

дала от нечист дух. Свети Димитър 

се явил в съня на момичето и му посо-

чил точно мястото, където се нами-

рало тялото. Казал му, че ако негови-

те родители извадят мощи-

те от реката, момичето ще 

бъде излекувано. Разказът за 

съня бързо се разпростра-

нил между местните хора и 

стигнал до свещениците. 

Много хора се събрали и за-

едно отишли на посоченото 

място, където често пъти 

по-рано виждали да гори 

свещ. Някои предположили, 

че там е скрито имане, но 

когато разровили пясъка под 

водата, открили мощите на 

светеца. Извадили ги и ги 

пренесли в село Басарбово, 

където построили черква на 

мястото на бащината му 

къща. Това се случило 33 го-

дини след смъртта на Дими-

тър Басарбовски.

Слухът за това събитие се 

разнесъл из околността и стигнал 

до ушите на Угро-Влашкия владетел 

в Букурещ, който наредил на свеще-

ниците и болярите да пренесат мо-

щите на св. Димитър в неговите вла-

дения. Така и станало – пристигнали 

приближените на владетеля в селото 

и понесли тялото към влашката земя. 

Но когато стигнали до Русе, се случи-

ло чудо – шествието спряло, понеже 

никой не можел да помръдне мощи-

те по-нататък. Тогава разбрали, че 
не било угодно на светеца мощите 
му да бъдат отделени от родното 
му място. Болярите и свещениците 
взели решение да постъпят така, 
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както сторили в старите времена 
аскалонците с Ковчега Господен ( I 
Царе 6:7) – впрегнали в колата с мо-
щите две млади юнчета и ги оста-
вили да тръгнат в свободна посока. 
Макар юнците да били с лице към 
Влашко, те се обърнали и се върнали 
в село Басарбово, спирайки в центъра 
на селото. 

Когато разбрал за случилото се, Уг-
ро-Влашкият владетел изпратил пари 
да се построи църква, която да носи 
името на светеца, точно там, къде-
то спрели юнците. След като църк-
вата била завършена, в нея положили 
мощите на св. Димитър, където те 
проявили своята чудотворна сила. 

Веднъж две жени от град Червена 
вода, Аспра и Екатерина, които по-
строили хубава църква в чест на Ус-
пението на Пресвета Богородица, 
намислили да вземат частица от 
мощите на св. Димитър в своята 
църква. Отишли в Басарбово и се пок-
лонили пред тях, като незабелязано 
взели парче от мощите. Качили се на 
колата си с намерение да се върнат в 
своя си край, но конете не помръднали 
от мястото си. Жените се разкаяли 
за постъпката си и върнали отне-
тата част от мощите, молейки све-
теца за прошка. След това вече сво-
бодно можели да потеглят обратно с 
колата си.

В друго време дошъл в село Басарбово 
търновският митрополит Никифор 
да се поклони на мощите на свете-
ца. Между придружаващите го имало 
един монах на име Лаврентий, който 
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като се навел да целуне мощите, се 
опитал да откъсне с уста парче от 
мощите. Но станало чудо – лицето 
му се изменило и устата му оста-
нала отворена. Всички го гледали 
учудено без да разбират на какво се 
дължи тази промяна. Когато всички 
се поклонили и излезли от църквата, 
монахът Лаврентий коленичил пред 
мощите и със сълзи на очи помолил за 
прошка, след което лицето му върна-
ло обичайния си вид. Монахът изповя-



46 47

дал сторения грях пред митрополита, 
който му наредил да продължи молит-
вата на покаяние.

Друг път пред мощите на св. Димитър 
Басарбовски донесли на носилка забо-
лелия от неизлечима болест Преслав-
ски епископ Йоаникий. Била отслужена 
литургия, след което епископът полу-
чил изцеление, скочил от носилката и 
започнал да слави Бога и светеца.

Преданието разказва и за друго чудо, 
случило се с един турчин, който решил 
да ограби църквата с мощите на св. 
Димитър. Една нощ турчинът влязъл 
в църквата и поискал да вземе скъпи-
те сребърни кандила. Но когато взел в 
ръката си едно от тях, краката му се 
вдървили и той се строполил пред мо-
щите. На сутринта, щом свещеникът 
влязъл в църквата, за да отслужи ут-
ринната служба, открил парализирания 
турчин и го изнесъл на двора. Така си и 
останал той с вцепенени нозе, понеже 
не се разкаял за постъпката си, и до 
края на живота си се препитавал като 
просел милостиня от минувачите.

Все пак, мощите на св. Димитър 
стигнали до Влашката земя, според 

желанието на Угро-Влашките вла-
детели. Това се случило по време на 
Руско-турската война през 1768 – 
1774 година. Руската войска превзе-
ла Влашко и Молдова и стигнала до 
Русе, където под водителството на 
руския генерал Салтиков нанесла по-
ражение на турските военни части. 
Червена вода, Басарбово и още някол-
ко селища били освободени и преми-
нали във владение на русите. Родно-
то село на св. Димитър Басарбовски 
било разорено, а генерал Салтиков 
видял светите мощи и пожелал да 
ги изпрати в Русия. Сред неговите 
приближени имало един българин – 
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хаджи Димитър, от Букурещ, който 
бил на служба като преводач. Той 
помолил генерала да подари мощите 
на Румъния, която претърпяла голе-
ми загуби, които страната в тази 
война, пък и да бъдат те по-близо до 
родната страна. Генерал Салтиков 
се съгласил и така на 13 юли 1774 г. 
мощите били пренесени в Букурещ, 
в митрополитската (днес патриар-
шеска) църква „Св. св. Константин 
и Елена”, където се намират и днес. 
Пренасянето на мощите съвпадна-
ло с края на войната, престанала и 
чумната епидемия, от която стра-
дал румънският народ. Тези събития 
християните там свързали с чудеса-
та, които мощите на св. Димитър 
извършили на румънска земя.

Скалният манастир  
„Св. Димитър Басарбовски”

За пръв път скалният манастир край 

село Басарбово, Русенско, е споменат 

в османски данъчен регистър от 1431 

г., но вероятно там са живеели от-

шелници от много по-ранно време. На-

вярно живописната природна картина 

с каньоновидните проломи е привлича-

ла погледа на много мъже, отдали се 

на молитви сред скалите. Наблизо се 

намира скалният манастир край село 

Иваново, основан през 20-те години 

на 13 в. от монаха Йоаким, построил 

там заедно със своите ученици пър-

вата скална църква. През целия пе-

риод на Второто българско царство 
тези места често били посещавани 
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от българските царе и боляри, много 
от които правели дарения на ново-
основаните манастири в скалите на 
Поломието. Цар Георги-Тертер в края 
на 13. в. дори се замонашил в една от 
килиите на Ивановския манастир и 
там свършил земният му път. 

Скалните обители по българските 
земи преживяли истински разцвет 
през 14. век, в съзвучие с големите 
религиозни движения на епохата и 
стремежът към отшелничество и 
духовен живот. Скалните ниши дали 
подслон на много последователи на 
исихазма – само около Ивановския ма-
настир се намират още двайсетина 
малки скални църкви, параклиси и ки-
лии, издълбани в скалите. В каменната 
обител на Поломието монаси-отшел-
ници преписвали божиите книги, рису-
вали икони, изографисвали скалните 

църкви. Селяните често посещавали 
свещените места и носели дарове 
на тези мъже, бедни откъм матери-
ални притежания, но духом – богати 
с неземни богатства. По стените на 
монашеските килии били издълбани 
думи, кратки изповеди и послания, по-
дписани от Детко, Радослав, Гостил, 
Русен, Добрин, Кирил, Герман, Калиник, 
Герасим, Воислав, Дунав, Драгой, Захе, 
Тето... За жалост стенописите били 
повредени от иманяри, както и гро-
бовете на монасите, осквернени от 
търсещите съкровища. 

В опис на тимар (землено владение) 
от Никополския санджак, датиращ 
от 80-те години на 15. в., пише, че 
негов собственик е влашкият вой-
вода Иванко Бесараб, тъст на цар 
Иван Александър и баща на негова-
та първа съпруга Теодора. Именно 
там за пръв път се споменава името 
на село Басарбово като „манастир 
Бесараба”. Става дума за имот с 14 
домакинства от селото, които веро-
ятно обработвали земите на Иванко 
Бесараб, и за манастира, който бил 
„тимар на великия войвода”, даден му 
от самия турски султан. Друга вер-
сия посочва Иванко Бесараб като да-
рител на манастира и инициатор за 
създаването му, а оттам и селото в 
близост до светата обител започна-
ло да се нарича Басарбово. 

Скалните манастири в Поломието 
вероятно са били доста известни в 
средновековния свят, както и самият 
Димитър Басарбовски, щом като Па-
исий Хилендарски изписал името му в 
своята „История славянобългарска”. 
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През 19. век манастирът опустял за 
кратко време. Известно е, че Карел 
Шкорпил в началото на новия 20. в. 
тръгнал с експедиция по течението 
на река Лом с мисията да направи ар-
хеологическа карта на България. Не-
гови са едни от първите описания на 
Басарбовския манастир от това вре-
ме, с подробни схеми, описания на по-
мещенията и документални фотоси, 
включени в книгата „Опис на стари-
ните по течението на Русенки Лом” 
(1924). По това време за манастира 
се грижел „благочестив русенски се-
минарист”, който по-късно станал 
смолянският епископ Тихон. 

Нов живот на светата обител дал 
отец Хрисант, който дошъл по тези 
места от Преображенския манастир 
и се заселил в манастира през 1937 г. 
Създал се „Комитет за постройка на 
параклиса Св. Димитър Басарбовски”. 
Енорийският свещеник от селото, 
един печатар от град Русе и други 
християни, заедно с отец Хрисант 
започнали да събират дарения за ма-
настира, благодарение на които били 
завършени двете килии срещу църк-
вата. Построената монашеска килия 
в оградения вече двор на манастира 
била осветена през май същата го-
дина и просъществувала до началото 
на Втората световна война, когато 
била разрушена от наводнение. Въпре-
ки военното време, в манастира била 
построена скалната църква с дърво-
резбован иконостас и голямата икона 
на св. Димитър, изобразен в цял ръст. 

„През 1940 г. стана наводнението и 
водата наводни целия двор на мана-
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стирчето до канарата и събори зида 
до килията. В нея влезе вода и наво-
дни цялата маза... Отгоре дъждът 
вали, отдолу вода газя и така цял ден 
се мъчих из каменните стълби, дока-
то сърцето ме вече заболя, но слава 
на Господа оживи ме и спаси ме Той. 
Амин.

И така живях два месеца в открити 
пещери и размишлявах, как и къде ще 
се преживява, като трябва да се пра-
ви вече ново жилище...”

Из Летописната книга на манастира

До площадката с църквата и ниша-
та, където е спял свети Димитър 
Басарбовски, се стига по стръмни 
каменни стълби. Строителството 
на новоизградената кула на манасти-
ра е субсидирано от бившия главен 
архитект на град Русе – Цветан Ру-
синов. По друго стълбище от камък 
се стига до една естествена пеще-
ра, където е погребан отец Хрисант 
(1961). Разградският художник Петър 
изсякъл барелеф на светия отшелник, 
над стълбите. След неговата смърт, 
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грижата за манастира поели монахът Пар-
тений, архимандрит Севастиен, протойе-
рей Йордан Фичев, ставрофорен свещено-
иконом Недялко Мавродиев, Минко Казаков, 
йеромонах Иларион и йеромонах Емилиан.

Любопитен факт е, че през 80-те години на 
20. в. върху скалите са открити среднове-
ковни графити, изобразяващи елени, конник, 
коне и др.

Днес скалният манастир е обновен, постро-
ена е сграда, в която живеят монасите, и 
където се намира една от канцелариите на 
русенския митрополит. Все още не е довър-
шена новата църква, построена с дарения 
на християни от Румъния и България. Лично 
румънският патриарх Даниил участва с да-
рение. Дървеният кръст и иконостасът са 
румънска изработка, от българска страна 
русенската строителна фирма „Милениум” 
често предоставя безвъзмездно строител-
ни материали, а хората от село Басарбово 
работят на строежа като доброволци. Въ-
преки желанието на архимандрит Анто-
ний, църквата не бе завършена за храмовия 
празник – 26 октомври, но се предвижда тя 
да бъде осветена за Великден следващата 
година. 

Св. Димитър Басарбовски е считан от ру-
мънците за покровител на своята столица, 
Букурещ, затова манастирът е посеща-
ван от много румънци, особено в дните на 
християнските празници. Днес светата 
обител край село Басарбово е единствени-
ят действащ скален манастир в България. 
Обявен е за археологически паметник на 
културата от местно значение. 
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Суеверие, вещерство, адвайта, африкански кул-
тове, алхимия, амулети, ананда-ма, антропософия, 
астрални пътувания, астрология, аура, аюрведа, 
бабаджи, цветни есенции на д-р Бах, био-фийдбек, 
учението на Кастанеда, ченълинг, семинари Ерхард, 
езотерично християнство, Далай Лама, преориен-
тиране на енергийни полета, култ към ангели, ене-
аграми, култ към цветове, фън шуй, общността 
Файндхорн, свободни зидари (масони), хипотезата 
Гая, тайни общества, геомантия, граал, графология, 
гадаене на ръка, вещици, хороскопи, хипноза, пага-
низъм, хуна, магия кахуна, и-дзинг, вътрешно дете, 
учението на Кар Густав Юнг, кабала, будо, келтски 
и неоезически култове, кинезиология, вяра в късмета и съдбата, кришна, кун-
далини, Якоб Лорбеер, Рамана Махариши и всички останали индийски йоги, магия, магнитни камъни, 
мандала, вантра, Нострадамус, нумерология, оракули, енергийни места, Ошо, преастронавтика, психе-
делика, учение за опиянението, пирамиди, чи гонг, радиестезия, Рахел, Рамта, прераждане, рейки, въз-
раждане, ролфинг (Rolfing), розенкройцери, шаманизъм, Schenkkreise (кръгове за подаряване на пари), 
сциентология, всички секти, шакти, методът за контрол на съзнанието Силва, спиритизъм, духовни 
пътувания, суфизъм, сурат шабд йога, талисмани, тантра, даоизъм, таро, теософия, транс, транс-
персонална психология, НЛО, визуализация, вивекананда, вуду, уика, йога, парамаханса йогананда, дзен, 
ясновидство, бяло братство, световна роза и още много други.

откъс

Богове, идоли, гурута
Клаус Кенет
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Както ми каза един бивш учител по 
йога от Бенгалия (Индия), който 

се беше обърнал към православието, 
повечето обещания на гурутата се 
превръщат в оръжие за себеразруше-
ние, защото в дългосрочна перспек-
тива се оказват празни думи, които 
водят буквално до пълно изчезване на 
личността. Депресията е естест-
вена последица от този процес. Това 
е валидно още повече за лабилни, по-
тиснати или депресивни личности. 
Мога да свидетелствам от личен 
опит, че на духовно ниво в мен настъ-
пиха следните значителни, изглежда-
щи в началото позитивни, но оказа-
ли се в края на краищата негативни 
промени:

А) В началото чувствах нещо като 
„космическо единение“ или универсал-
но единство на съзнанието с духовни 
сили, сякаш вече съм преодолял мое-
то его. Впечатлението беше като за 
сливане с космоса.

Б) Преодоляват се границите на вре-
мето и пространството чрез меко 
„падане в празнотата“.

Последиците 
на далекоизточната 
мистика

нова книга на издателство ОМОФОР ство ОМОФОР
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В) Настъпва чувство на блаженство 
и моментно спокойствие.

Г) Появява се чувството, че реал-
ността вече може да бъде позната 
„обективно“, както е в действител-
ност, без покривало.

Д) Всичко познаваемо изглежда „све-
щено“, „благословено“, „божествено“ 
и възвишено.

Е) Нямаш думи, с които да опишеш 
„неназовимото“, онова, несподели-
мото. По време на медитацията из-
питвах еуфоричното усещане да бъда 
размит, разтворен в самия себе си.

Този опит изглежда твърде примам-
лив, но той има негативна страна, 
която изглежда по съвсем различен 
начин:

1. Най-напред усвояваш един нов реч-
ник. Всяка секта или група има своя 
собствена терминология. Това те 
разграничава от старото и тради-
ционното.

2. Скоро се появява религиозното ви-
сокомерие по пътя към личното „усъ-
вършенстване“. Възприемаш се като 
нещо повече от другите, принадле-
жиш към елита. Гордостта и високо-
мерието те завладяват. Луцифер е 
имал един единствен грях, заради кой-
то е отпаднал от небето: гордост-
та. Как един горд човек може да се 
завърне в рая? Чрез смирение. Повта-
рям отново: в цялата азиатска мис-

тика и религия изобщо не се поставя 
въпросът за гордостта и смирение-
то. Та нали ние сме бог. А гордостта 
всъщност е царството на демоните.

3. Напредващо замъгляване на съз-
нанието и чрез това постепенно за-
губване на способността за различа-
ване на добро и зло, които са „едно“ 
и се съдържат в брахман в тяхната 
цялостност.

4. Опънати нерви и вътрешно напре-
жение, защото обещаното спокой-
ствие и уравновесеност не настъпва 
и това предизвиква разочарование, 
особено след „изплуването“ от меди-
тацията. Както бе видно в ежедневи-
ето, действителна промяна не се слу-
чи. Като резултат последваха напа-
дения от всякакъв вид: страх, изблици 
на гняв и неконтролируема ярост или 
депресия. Не бях очаквал това.

5. Трупаха се все повече вътрешни 
страхове и дори паника; духовна неуве-
реност, ментална и емоционална неси-
гурност изплуваха от подсъзнанието 
ми, и ме тласкаха към мисълта за само-
убийство като част от едно „логично“ 
самоунищожение. Нещо подобно вече 
бях преживял в света на дрогата и ис-
ках най-сетне да го оставя зад гърба си.

6. Непрекъсната борба за по-високи 
позиции в йерархията. Иска ти се да 
бъдеш значим и виждаш смисъла на 
живота си в издигането по йерархич-
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ната стълба. Искаш да принадлежиш 
на елита, да имаш влияние. Това го 
има, за съжаление, и в нашите църкви. 
На такива клирици бих им казал: „Мило 
е да си важен, но е по-важно да си мил“.

7. Самоизолиране, вътрешна студени-
на и безразличие. Разтваряне в самия 
себе си. Всеки има своя собствена 
карма. Проблемът на моя брат не ме 
засяга. В медитацията кръжиш около 
самия себе си. Теглото на другия е не-
говата карма…

8. В моя случай, но и при много други 
– прекъсване на следването в уни-
верситета (малко преди държавни-
те изпити). „Духовността“ правеше 
подобни светски неща да изглеждат 
незначителни.

9. Пасивност, която бърках с въ-
трешния мир и „толерантност“ или 
дори с невъзмутимост. Това не беше 
освобождаване от страстите, кое-
то е цел на всеки християнин, а, чис-
то и просто, вътрешна студенина и 
безчувственост. Разкривеното лице, 
което ме гледаше от огледалото, не 
говореше за тишина и спокойствие. 
На какво внушение бях изложил душа-
та си тук? Моята толерантност към 
другите дори ми позволяваше „толе-
рантно“ да гледам на тях отвисоко, 
те стояха под мен.

Който веднъж е достигнал до же-
ланата степен на пасивност, е 
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изложен на окултни въздействия. 

Страстите, главното зло на този 

свят, биват развързани, вместо да 

бъдат свързани чрез енергийните 

точки на тялото (чакри, кундали-

ни). В известен смисъл ние се пре-

връщаме против волята си в слуги 

на идолите. В хода на моите упраж-

нения по медитация се превърнах в 

медиум и така служех за говорител 

на духове, чиито произход (без по-

мощта на Светия Дух) не можех да 

разпозная. Посредничех на отдавна 

починали духовни учители (които 

в действителност бяха демони и 

само наподобяваха човешките гла-

сове и външни хора), чиито послания 

предавах. Цяла галерия от необясни-

ми феномени, които вече споменах, 

изкусително бяха поставени на мое 

разположение. Можех да ставам не-

видим, виждах аурата на събеседни-

ка си, можех да напускам тялото си, 

правех астрални пътувания, можех 

да се придвижвам отвъд границите 

на времето и пространството, да 

виждам извънземни, да се вмъквам в 

мислите на събеседника си и с тази 

сила да го водя натам, докъдето ис-

ках да достигне.

Всичко това доведе до нови негатив-

ни последици:

1. Състоянията на екстаз, транс и 
пасивност ме караха да вярвам, че 

съм намерил истинска духовност и 
вътрешен мир.

2. От един момент нататък демони-
те си поискаха своето и нападнаха 
както духа, така и тялото ми. По-
късно ще видим колко ужасно е това.

3. Вместо по-концентриран станах 
дори още по-разпилян.

4. Все по-често изпитвах физически 
болки и се разболявах по-често, особе-
но след състояния на транс и посеще-
ния на демони. След тях се чувствах 
буквално като че ли ме е прегазил ав-
тобус.

5. Отхвърляне на нещата, които биха 
могли да те разстроят: самооправ-
дание. Приемане на субективното за 
обективно. Загуба на контролираща-
та мярка, когато систематично го-
ниш Светия Дух – чрез високомерие и 
самообожествяване.

В края на краищата цялата азиат-
ска наркоза служи за заобикаляне на 
истината! Тъй като човекът според 
азиатската духовност е „бог“, няма 
никаква необходимост нито от сми-
рение, нито от поставяне на истин-
ския въпрос за вината и от покаяние. 
Но ако сме честни със себе си, ще от-
крием толкова повече слабости, прос-
тъпки, обсебеност от страсти – с 
една дума вина или грях у нас, колко-
то по-дълбоко навлизаме, или по-до-
бре казано, колкото по-надълбоко (до)
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пуснем Светия Дух да навлезе в нас. 
Именно Той ме води точно до тази 
точка, която в другите религии вни-
мателно се заобикаля: мъчителното 
себепознание и познанието за греха, 
истинския извор на моето страдание, 
от който чрез покаяние и приемане на 
Тялото и Кръвта Христови, мога да 
бъда освободен. Но затова трябва да 
вярваме на Господ. Ние трябва да Му 
вярваме. Да беше нашето очистване 
толкова лесно и просто, колкото едно 
окъпване в Ганг или Инд, както гуру-
то иска да вярваме! Опитът обаче е 
показал, че всички пътища към щас-
тието, които обещават на хората по 
най-бързия път с измислени методи, 
псевдоучения и философии – свобо-
да, спокойствие и мир, отричат Ии-
сус Христос и Неговото спасително 
дело. Те ни заблуждават и са прикри-
ти пътища към нещастието. Остава 
един догмат, който не може да бъде 
отхвърлен: не е възможно за човека 
сам да се очисти от своя грях. Това 
може да направи само Иисус Христос, 
като очистването от греха винаги е 
свързано с борба: със собствената 
ни гордост, с егото, с падналия Адам, 
който, по пътя към умъртвяването на 
страстите, отново и отново предиз-
виква сълзите на покаянието.

Тук изброявам повечето от най-раз-
пространените учения, които обеща-
ват изцеление, въпреки че медиите 

непрекъснато провъзгласяват нови 
и нови предложения. Това са всички 
философии, теории, религии и видове 
медитации, окултни практики и дори 
определени течения в педагогиката, 
езотерични обещания за изцеление и 
теории за освобождаването или ню 
ейдж учения, които искат да ни рефор-
мират, или както те се изразяват – да 
разкрият нашия „истински потенциал“ 
и ни обещават изключителен общест-

57



58 59

вен и професионален успех. Те не са 
нищо повече от заместители!

Суеверие, вещерство, адвайта, аф-

рикански култове, алхимия, амулети, 

ананда-ма, антропософия, астрални 

пътувания, астрология, аура, аюрведа, 

бабаджи, цветни есенции на д-р Бах, 

био-фийдбек, учението на Кастанеда, 

ченълинг, семинари Ерхард, езотерично 

християнство, Далай Лама, преориен-

тиране на енергийни полета, култ към 

ангели, енеаграми, култ към цветове, 

фън шуй, общността Файндхорн, сво-

бодни зидари (масони), хипотезата Гая, 

тайни общества, геомантия, граал, 

графология, гадаене на ръка, вещици, 

хороскопи, хипноза, паганизъм, хуна, 

магия кахуна, и-дзинг, вътрешно дете, 

учението на Кар Густав Юнг, кабала, 

будо, келтски и неоезически култове, 

кинезиология, вяра в късмета и съдба-

та, кришна, кундалини, Якоб Лорбеер, 

Рамана Махариши и всички останали 

индийски йоги, магия, магнитни камъ-

ни, мандала, вантра, Нострадамус, ну-

мерология, оракули, енергийни места, 

Ошо, преастронавтика, психеделика, 

учение за опиянението, пирамиди, чи 
гонг, радиестезия, Рахел, Рамта, пре-
раждане, рейки, възраждане, ролфинг 
(Rolfing), розенкройцери, шаманизъм, 
Schenkkreise (кръгове за подаряване 
на пари), сциентология, всички секти, 
шакти, методът за контрол на съз-
нанието Силва, спиритизъм, духовни 

пътувания, суфизъм, сурат шабд йога, 
талисмани, тантра, даоизъм, таро, те-
ософия, транс, трансперсонална психо-
логия, НЛО, визуализация, вивекананда, 
вуду, уика, йога, парамаханса йоганан-
да, дзен, ясновидство, бяло братство, 
световна роза и още много други.

Цялото ню ейдж движение е амор-
фна смесица от религия, философия, 
най-различни окултни учения и те-
ософски идеи, медиуми и лечители, 
паранормално и метапсихично, реал-
ност и илюзия, Библията и легенди, 
минали животи и бъдещи преражда-
ния, холистични идеи и методи за 
алтернативно лечение и, в общи 
линии, не е нищо ново. В този супер-
маркет на спиритуалността всеки 
може да си намери нещо, като един-
ственото ново е бизнес методът 
на продажба на окултния продукт, 
чрез който се привличат потреби-
тели с различни интереси и вкусове. 
Това е интересно само за тези, кои-
то заявяват че им е втръснало от 
„античните“ християнски учения, 
или които вече не се задоволяват 
с повърхностния материализъм на 
светския хуманизъм. Привлечени са 
от обещания за благополучието на 
отделния индивид и на обществото 
като цяло и безразборно поглъщат 
всякаква мистика или каквото и да 
е с практическа полза.

Измамата на това движение е под-
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молна, понеже то не се противопос-
тавя открито на християнството, 
а заявява, че иска да го допълни с 
„нови идеи“ (това е причината 60% 
от католиците при една анкета да 
твърдят, че католическата вяра и 
ню ейдж били напълно съвместими!) 
За хора със склонност към мисти-
ка, търсещи да изпитат чувство на 
единение със света в състояния на 
транс или интересуващи се от па-
рапсихология, променени състояния 
на съзнанието и „просветление“, ню 
ейдж предлага идеална платформа 
да намерят собствената си божест-
веност. И това в четири стъпки: 
навлизане – при което се заличават 
обичайните представи за света; опо-
знаване – това е опитът чрез психич-
ни техники да се постигне ново ниво 
на съзнание; интеграция – при която 
рационалното възприятие на взаи-
мовръзките между явленията бива 
отслабено чрез интуитивния метод; 
омагьосване – откриване на нови 
собствени идентичности, като из-
вор на енергия или като път да бъдат 
осъществени в името на благото на 
човечеството. Всички посочени по-
горе практики служат за постигане 
на мистично просветление. Човек се 
чувства господар на тялото и душа-
та си чрез контакт с „божествената 
енергия“ – човекът става богочовек.

Тази универсална и антихристиянска 

„религия“ предлага освобождаване на 

„скритите способности“ на човека, 

нова жизнена енергия. Дори когато 

се посочват някои грандиозни цели – 

разрешаване на екологични и социал-

ни проблеми, политическо обединение 

на всички нации – непосредствената 

цел е личностната трансформация 

на човека (чрез безкрайни тренин-

ги), обновяването на цялата планета 

чрез глобална хармония и единна све-

товна политическа система – защо-

то всичко е едно. Да разпознавате 

времената на антихриста?!

За осъществяване на цели като пре-
махване на войната, предотвратя-
ване на екологичната катастрофа и 
предстоящата финансова криза и, раз-
бира се, преодоляване на политическа-
та нестабилност, тази универсална 
религия си партнира с международни 
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банки и корпорации. Всичко това не ви 
ли изглежда като Царството Божие на 
земята, само че без Бога Личност, без 
Христос. Всъщност не е нищо друго, 
освен опасната суперрелигия на анти-
христа. Световното правителство 
на „новия Вавилон“, както е описано в 
апокалипсиса (Откр. 13:1, 6, 8). Сякаш 
историята отдавна не е доказала, че 
всяка система, колкото и велика да е, 
всяка идея, колкото и възвишена да е, 
е обречена на провал, докато поробе-
ното от страстите сърце на човека 
не се промени. „По-лесно е да победиш 
целия свят, отколкото себе си“.

Но всички тези псевдорелигиозни идеи 
и методи и заблуденият окултен ми-
стицизъм бледнеят пред Христовата 
любов. Защото зад всички тях се крие 
първоначалната лъжа, с която змия-
та убеждава Ева да яде от дървото 
на познанието: „…ще ви се отворят 
очите и ще бъдете като богове“ (Би-
тие 3:5). Признавам, че някои от тези 
идеи изглеждат добронамерени, но те 
произхождат от ума на човека и са не-
способни да заменят любовта и мира, 
които само Иисус Христос може да ни 
даде (Иоан 14:27). Нито една от тези 
техники не отвежда до сърцето. Езо-
теричната амалгама от полуистини и 
псевдохристиянски опаковки не е под-
ходяща да излекува нашето наранено 
сърце, да възстанови в нас замъгления 
Божи образ и да изправи отново опоро-
чения от страстите характер. За да 
постигнем това, трябва да се помирим 
с Бога – отново да станем чеда Божии, 

като оставим да падне маската на на-
шата гордост.

Самопровъзгласилите се лечители са 
обречени на провал, защото се бун-
туват срещу Христос до пълно отри-
чане от Него и следват собствената 
си воля. В това своеволие се крие клю-
чът за разгадаване на всяко човешко 
страдание. Ще дойде денят, когато 
хората ще бъдат толкова уморени и 
отегчени да слушат измислените от 
хора учения, че ще плачат от радост, 
когато дойде някой, който да им раз-
казва за Господ. „Защото под небето 
няма друго име, на човеци дадено, чрез 
което трябва да се спасим“ (Деян. 
4:12) и „Никой не дохожда при Отца, 
освен чрез Мене“ (Йоан 14:6). Никога 
и никъде няма да намерите твърде-
ние, че историческият основател на 
която и да е религия е единствено и 
Сам Бог. Нашите съвременници не 
могат да преглътнат това предяве-
но изключително основание на Иисус 
Христос, засяда им като буца в гър-
лото, намират го нетолерантно и не-
приемливо („за иудеи е съблазън, а за 
елини безумство“ (1 Кор.1:23). Но то 
си остава непоклатима истина. И за 
страдащото човечество има само 
една утеха: Иисус Христос може 
всичко, само едно не може – да влезе в 
сърцето ти, ако ти не поискаш.

Правод от немски 

Евелина Варджийска

Клаус Кенет, „Богове, идоли, гуру-
та“, изд. „Омофор“, С., 2015

60

ОГЛЕДАЛНИЯТ



60 61

ЩЕ НАСТЪПИ РЕНЕСАНС

Маргарита Друмева

КЛИМЕНТ ДЕНЧЕВ 
(1939 – 2009)

100 

ГОДИНИ 

БЪЛГАРСКО 

КИНО

ОГЛЕДАЛНИЯТ СВЯТ 
НА

ОГЛЕДАЛНИЯТ



62 63

„Животът ми мина в държане на свещта. 

Тя сега догаря. Започва да пари по пръсти-

те. Поглеждам, тя гори от двата края. Има 

още надежда, мисля си… Нали посветих… за 

малко.” 

Климент Денчев (Климбо)

И Малкият Път тръгна да пътува. Ис-
каше да знае какво има по белия свят. 
Извиваше се мъничък по стъклото из-
под пръстите на Бате Климбо, а ние 
чакахме с нетърпение да чуем какво 
ще се случи, когато срещне Големия 
Път, който също не спираше да пъ-
тува... Израснахме с моряка Евгени, 
който от всичко най-много обича мо-
рето; с Тигърчето Спас и с момчето, 
което отишло на Антарктида, за да 
яде сладолед до насита; с магарето, 
което примира от смях пред облече-
ните в пижами зебра и жираф... – ние, 
децата на Климбо. Не повярвахме, 
когато през 1979 г. ни казаха офици-
ално, че нашият любимец от екрана е 
умрял – това не можеше да бъде вяр-

но, направо беше абсурд! Постъпихме 
правилно, защото малко по-късно чух-
ме, че Бате Климбо разказва и рису-
ва български приказки на други деца 
отвъд океана, пропътувал и Малкия, и 
Големия път чак до Канада. Малките 
канадчета, също като българските 
деца, нашарили стъклата на прозор-
ците си с рисунки и със сигурност 
доста притеснили родителите си. 
Когато трийсет години по-късно 
Бате Климбо наистина мина отвъд и 
съобщиха това в пресата, ние, деца-
та на Климбо се почувствахме безпо-
щадно пораснали и осиротели.

Животът на малкия Климбо не тръг-
нал по мед и масло. Баща му Денчо 
преди 9 септември 1944 г. бил жур-
налист „във фашистки вестник” и 
легионер, който познавал кардинал 
Ронкали – бъдещия папа. Малко пре-
ди тази дата кардиналът му дал два 
самолетни билета за Италия, защо-
то в България „ставало страшно”. Но 
тогава хората не знаели що е това 
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„комунизъм”, вярвали в Ялтенската 
конференция и в независимостта на 
Царство България. Не се плашели, че 
някой може да им стори нещо лошо. 
„България над всичко! Аз съм си бъл-
гарин!” – отговорил Денчо на монсе-
ньора и върнал билетите за „послед-
ния” самолет. Много скоро обаче за-
почнали проблемите с новата власт. 
Веднъж някакви цивилни хора с пушки 
нахлули в дома им посред нощ, напра-
вили обиск и обявили легионера за 
шпионин, конфискувайки веществе-
ното доказателство – пишещата му 
машина и енциклопедията на братя 
Данчови със снимка на Хитлер, чиито 
очи впоследствие били задраскани с 
химически молив. Имало сред книгите 
и една турска граматика, човекът 
бил от Делиормана. В едно тенеке от 
газ сложили коректурите от книга на 
майка му, а номерираните шпалти по-
мислили за шифър – Б16, Б18... Арес-
тували го и го накарали да тръгне с 
одеалото си, след което легионерът 
изчезнал за дълго. После се оказало, 
че не бил шпионин... „Гледай му акъла 
и му крой каскетче”, години по-късно 
ще каже Бате Климбо.

Една друга история ще да се е запе-
чатала много остро в съзнанието на 
Климент Денчев, понеже често ще я 
разказва на приятелите си. Когато 
бил в трети прогимназиален клас, 
учителката им по български език раз-
дала на всички ученици по една зелена 
тетрадка и ги накарала да напишат 
на първата страница трите си име-
на, дата, място на раждане и четливо 
да се подпишат накрая. Коментарът 
на любимата учителка след като 
прибрала тетрадките, бил изречен с 
най-нежната усмивка на света: „Тези 
тетрадки ще ви следват през целия 
ви по-нататъшен живот. Това е на-
чалото на вашите досиета...” Мом-
четата и момичетата отговорили 
с усмивка на любезната си учител-
ка преди да напусне класната стая. 
Никой не знаел какво е това „досие-
та”... „Зеленикавите тетрадки, поиз-
бледнели от Нощта на времето” – с 
дълбоко възмущение ще пише за тях 
актьорът в книгата си „От нощта на 
времето” след много години.

Климент Денчев завършил Втора 
мъжка гимназия, след което започнал 
да учи във ВИТИЗ актьорско майстор-
ство в класа на проф. Желчо Манда-
джиев. Първият филм с негово учас-
тие бил „Двама под небето” (1962) 
на режисьора Борислав Шаралиев, в 
ролята на шофьора, заедно с Апостол 
Карамитев, Виолета Донева, Стойчо 
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Мазгалов, Калата и др. Последвали 
предложения за нови филми и роли в 
театрите в Разград, Добрич, Плов-
див, София – в Сатиричния театър. А 
от 1970 г. на малкия телевизионен ек-
ран се появило ново предаване: „Кли-
мент пее и рисува” – малките зрите-
ли не заспивали, докато не изгледат 
поредната приказка на Бате Климбо, 
а рисунките се виждали огледално. 
Непрекъснато пишел скечове, къси 
сценарии за телевизията и естрад-
ните си участия, което продължило 
до края на живота му. 

„Бях артист в гр. Толбухин, който 
сега се казва Добрич. Всеки ден има-
хме репетиция, а след нея – скука. То-
гава се сетих, че като дете рисувах. 
И реших отново да започна. Отидох 
до печатницата, помолих да ми да-
дат малко мастило, валяци, стъкло. 
Намазвах стъклото с печатарското 
мастило, слагах стар афиш, рисувах 
върху него и като го вдигнех след 
това, картината готова. Толкова бях 
плодовит, че взех да изхвърлям рисун-
ките си. Колегите ми в театъра се 
тръшнаха: „Как така ще хвърляш! Я 
дай по едно парче на нас.“

Десетки години след това, при за-
връщането си в родината, Климент 
Денчев видял една от своите рисун-
ки на стената в апартамента на 
своя приятел Славчо Пеев, подписана 

собственоръчно от него през 1965 г. 
Подарявал картини и на други свои ко-
леги, обикновено за рождените дни – 
на Коста Цонев, например, който все 
още пазел картината след 30 години.

Климент Денчев имал и трупа с 20 
деца, които пеели, танцували и играе-
ли спектакъл, а той зад тях, обърнат 
с гръб, рисувал върху стъкло. Заедно 
с тях изнасял представления по све-
та, в САЩ, Канада, а веднъж в Лон-
дон между две представления излязъл 
през служебния вход на театъра да 
изпие кафето си. Един минувач при-
ближил и пуснал монета в чашата с 
кафето. Чак тогава актьорът видял, 
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че на оградата зад него висял надпис: 

„Помогнете на бедните американски 

деца!”

По това време Стефан Цанев набрал 

текста на приказките на своята дъ-

щеричка Ани, която емигрирала за 

Италия с майка си. Така се появили 

на бял свят „Анини приказки”, книж-

ка, илюстрирана с цветни рисунки 

от Климент Денчев. Поетът подвър-

зал книжката в близката книговез-

ка работилница и я изпратил на Ани 

за рождения º ден. Години след това 

книжката била отпечатана като 

точно фотокопие на първата, всяка 

със свой уникален колекционерски но-

мер до 7001 – на всеки хиляда българи, 

един имал възможността да прите-

жава това уникално издание.

Климент Денчев бил самоук худож-

ник, на което не се гледало с добро 

око по онова време. Неговите притчи 

от четири реда били придружени не-

пременно с картина и с едно хитро 
намигване. Например, една кафява 
крава върви по моста и предизвиква 

задръстване. Бързо идва милиционер 
и, възхитен от способностите на 
кравата, я назначава на отговорна-
та длъжност: регулировчик на мост. 
Последвали вопли от цензурата, пре-
сата, граждани: не може така да се 
сравнява милиционер с говедо! Какво 
си позволява той – да се подиграва с 
родната милиция!... Случайно или не, 
точно родната милиция ще изиграе 
важен ход в живота на актьора.

Първата роля на Климент Денчев в 
Сатиричния театър била в пиеса на 
младия тогава драматург Станислав 
Стратиев. Но стихията на актьора 
била в киното. Заредили се участия 
в емблематични за българската кул-
тура филми: „Сбогом, приятели!” на 
Борислав Шаралиев, „Петимата от 
Моби Дик” на Гриша Островски и Тодор 
Стоянов, по сценарий на Борис Апри-
лов, „Козият рог” на Методи Андонов, 
мюзикъла „Баща ми бояджията” на ре-
жисьора Стефан Димитров, „Сватби-
те на Йоан Асен” на Вили Цанков. Една 
от най-силните му роли, с които го 
помним – Буфо от филма „Басейнът” 
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на Бинка Желязкова и по сценарий на 
Христо Ганев, и „Войната на тарале-
жите” по романа на братя Мормареви, 
под режисурата на Иванка Гръбчева. 
Последният български филм с негово 
участие – „Приключенията на Авакум 
Захов”, излязъл по екраните през 1980 
година, когато Климент Денчев вече 
бил поел своя път през океана. Всички 
следващи филми, в които се споме-
навало името му, носели небългарски 
имена, с изключение на „Разследване” 
(2006), сценарист и режисьор Иглика 
Трифонова, копродукция на България, 
Холандия и Германия, 27 години, след 
като актьорът бил заклеймен в роди-
ната си като невъзвращенец.

„Бях много екстравагантен, луд в ар-
тистичния смисъл на думата, живеех 
във „всеобщо актьорско възбужде-
ние”, както казваше големия режи-
сьор и педагог Стефан Сърчаджиев. 
Това е малко опасно – приличаш на 
нещо като хвърчащ кон и това неви-
наги е добре за теб. Гориш, раздаваш 
се, но то ти идва отвътре”...

Между участията си в театъра и 
киното, Климент Денчев наел малко 
жилище на приземния етаж в блока на 
културните дейци до Руското посол-
ство, с намерение да си направи ате-
лие. В блока можели да живеят само 
подбрани хора, като Невена Коканова 
например. Докато ремонтирал жили-
щето и рисувал по стените, при него 

се отбивали приятели, пеели и се 
смеели шумно, което станало причи-
на да го арестуват с мотива: „Много 
е шумен, непрекъснато привлича вни-
манието”. Много хора се застъпили 
за него и го освободили. Твърдели, че 
работата на актьорите от Сати-
ричния театър е да разсмиват, зато-
ва не бивало никой да „посяга” на тях. 
Историята зле се отразила на Кли-
мент Денчев, чувствал се самотен и 
изолиран. В спомените на приятели-
те му за него присъства един недос-
татъчно удовлетворен от живота си 
актьор, „не можа да си намери поло-
винката”, въпреки колоритните дами 
около него. 

Какво сме видели ние в огледалото и 
какво е било отвътре – обратното 
на светлината на прожекторите, ка-
мерите, аплодисментите. Винаги го-
тов за приключения и изобретателни 
шеги, Климент Денчев бил душата на 
артистичната столична бохема през 
70-те години, а отвътре – неудов-
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летвореност и понякога депресивни 
състояния. Изключително надарен в 
много посоки, рамките, в които тога-
вашната действителност се е опит-
вала да го постави, са му се стрували 
изключително тесни и ограничаващи 
за свободния му дух. „Невероятен по-
ливалентен талант”, „великолепен 
актьор, художник, певец, музикант, 
писател” и като човек – „всичко това 
в едно”. Можел е еднакво добре да изи-
грае злодей, както във филма „Няма 
нищо по-хубаво от лошото време” (Ал 
Пачино бил изключително впечатлен 
от изпълнението му в тази роля) и в 
същото време да грабне сърцата на 

децата с усмивката си и приказните 

си истории и рисунки. 

След една случайна или не история с 

квартален милиционер и една съвсем 

обикновена стълба, Климент Денчев 

решил, че ще търси живота си извън 

родината. Историята е следната: 

Навръх 24 май 1977 г. в ателието на 

Климент Денчев празнували тит-

лата „заслужил артист” на актьора 

Николай Николаев (бате Николай), 

заедно с Христо Ганев и режисьора 

Асен Шопов, с когото година по-къс-
но снимали филма „Инструмент ли е 
гайдата?“ Веселбата била в разгара 
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си, канадската съпруга на Климент 
Денчев – Люс, пържела тиквички, Ни-
колай Николаев правел фокуси с яйца 
на няколко съседски хлапета, за да 
донесат кисело мляко. Нищо не пред-
вещавало да се случи нещо изключи-

телно. Тогава отнякъде се появил 

човек „с черен шлифер” и отнесъл 

стълбата на Климент Денчев. Всич-

ки присъстващи хукнали да гонят 

крадеца, стигнали го, върху него се 

стоварили няколко юмрука и не особе-

но етични думи, след което изпод чер-

ния шлифер се появила милиционерска 

свирка, която пронизала със звука си 

пасторалната картина на квартала. 

„Аз съм отрядник и вие сте арестува-

ни!” – изкрещял човекът под шлифера. 

След час Климент Денчев бил отка-

ран в районното с черна милиционер-

ска „Волга”. Приятелят му Николай 

Николаев седнал доброволно до него 

в колата. Последвал процес и актьор-

ът бил осъден условно на 1 година. 

Съпругата му отказала да живее в 

„соцреализма” и заминала за Канада. 

Актьорът решил да я навести за една 

седмица и заръчал на Николай Никола-
ев на връщане да го посрещне с гър-
ненце боб. Двайсет и седем години 
по-късно приятелят действително 
посрещнал Климент Денчев на лети-
щето с гърненце боб...

„Климент Денчев никога не е бил 
емигрант, невъзвращенец, какъвто 
го изкараха... Не е вярно, че Климент 
избяга от България! Той напусна съв-
сем легално, без всякакви спънки от 
властта... Чета, че някои го изкарват 
скандалджията, побойника, пияндето, 
което пребило ченге милиционер, а то 
съвсем не е така. Климбо беше поч-
ти абсолютен трезвеник... Сега, ако 
говорим за емигранство, той можеше 
да напусне България още по времето, 



68 69

когато беше на снимки във Франция, 
но се върна... А жена му и без това 
беше в шок от това, което видя тук, 
така че той си взе дърмите и замина-
ха за Канада. Нямаше как да го спрат, 
защото беше женен за чужденка, съ-
ответно – и той беше чужд поданик. 
Това е истината за неговото „емиг-
рантство”. 

Знаете ли, че в Канада продължи да 
рисува и да приспива канадските деца 
по една от централните телевизии, а 
сюжетите му бяха изключително по 
мотиви от български народни приказ-
ки?! Знаете ли, че Климент Денчев, 
канадски или български гражданин, 
спечели „Оскар” в класацията за ани-
мационни филми?! При това филмчето 
му беше преразказ на автентична 
българска приказка! Някой досега да 
е написал у нас и ред за тази уникал-
на награда!? Не, нали?! Аз поне не съм 
чела. Това е не по-малко уникално от 

самата награда. Умишлено информа-
ционно затъмнение или пълна бъл-
гарска идиотщина спрямо успелия...” 

(Мариана Аламанчева)

Много време след като Климент Ден-

чев се качил на самолета, десетки 

деца от България прекъсвали играта 

си, когато видели някой самолет да 

прелита над тях, и викали след него: 

„Бате Климбооо, бате Климбооо, 

бате Климбооо!”...

Кариерата му в Радио Канада била 

повече от светкавична и бляскава. 

За времето, в което Климент Денчев 

живеел в Канада, получил повече от 10 

награди за детското предаване „Le 

Lion et la souris”, идентично с предава-

нето му в България. Детската емисия 

„Климбо” донесла на канадската те-

левизия 8-9 награди от международ-

ни фестивали в Париж, Чикаго, Бер-

лин, Канада. Последвала публикация, 

която обединила негови текстове и 

илюстрации, а един канадски критик 

написал: „Публикуването на творба-

та спести на квебекските родители 

грижите на българските, чиито деца 

до такава степен са се идентифици-

рали с Климбо, че рисували по всички 

прозорци”. 

В канадските представления всич-

ко се играело на живо и актьорът е 

трябвало да се съобразява с компози-

тора, симфоничния оркестър. Преди 
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всяка приказка, правел разкадровка на 
всяко изречение, за да знае точно в 
кой момент от разказа какво трябва 
да нарисува, изчислявайки времето до 
секунди. Стотици репетиции и тоно-
ве изхабени листа били необходими, 
за да постигне синхрон. 

В Канада Климент Денчев не преста-
вал да получава покани за участия във 
филми. Играл патриарх, български мо-
ряк и поет, техник от КГБ, свещеник, 
уредник в църква, руски лекар и много 
други роли. Участвал в „Архипелаг ГУ-
ЛАГ” по Ал. Солженицин, филм, който в 
България ще може да се гледа по екра-
ните едва след 2000 година.

През всичките тези години не прес-
тавал да се интересува какво се случ-
ва в родината, да подпомага българи, 
емигрирали в Канада. Веднъж спрял до 

някакъв мебелен магазин, а продава-

чът проговорил на български език: „Я, 

Климбо! Благодаря Ви, г-н Климбо, за 

моето прекрасно детство!”

Живеел в центъра на Монреал, но ре-

шил, че повече му допада животът 

извън мегаполиса и си построил сам 

типична канадска дървена къща в го-

рата, близо до малък поток. Сам си 

цепел дърва, понеже имало много сняг 

през зимата и ставало много студе-

но. Чувствал се щастлив от новия си 

начин на живот и изобщо не му мина-

вало през ум, че може да се върне в 

България. Хората там лесно го приели 

като един от тях. В Канада е лесно да 

се интегрираш, може би затова тол-

кова много българи потърсиха там 
своята втора родина и втори шанс. 
Местните обикнали рисуващия пеещ 
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артист и човек с голямо сърце, а след 
смъртта му нарекли една улица на 
негово име. Дори индианците от пле-
мето мохоки в резервата Канауаки, 
където българинът често прекарвал 
свободното си време, се чувствали 
канадци. Майката на Климент не по-
вярвала, че това са индианци – доста 
богати, притежаващи едни от най-
хубавите филмови студиа, строите-
лите на Ню Йорк сити, изключителни 
специалисти в изграждането на го-
леми стоманени конструкции. Покрай 
тях Климбо станал голям философ, 
казват приятелите му.

„Като млад бях по-суетен. Сега съм 
различен под влиянието на моята ка-
надска жена – Надин. Тя също е от на-
шия бранш, от 15-годишна прави спе-
циалните ефекти за игралните фил-
ми. Докосвала се е до лицата на мно-
го световни имена като Едит Пиаф, 
Ив Монтан, Жан Маре, Жан Габе. И 
въпреки всичко непрекъснато ми пов-
таря: „Най-важното е да имаш талан-
та да свиеш актьорската си гордост 
и суета като обикновена кърпичка и 
да я прибереш в джоба си!”. Защото 

тази гола суета често те прави не-
щастен. Ти вечно ще очакваш света 

да ти се кланя”...

След 27 години Климент Денчев от-

ново стъпил на софийското летище. 

Чувствал по-скоро притеснение, от-

колкото вълнение. Един от митнича-

рите обаче разчупил всички бариери с 

искрената си радост: „О, бате Клим-

бо, какво правиш? Аз те помня...” За 

27 години София била страшно про-

менена. Хора непрекъснато спирали 

Климент по улиците – разпознали го 

след толкова години, искали да изра-

зят възхищението си, спомена от 

детството. Сълзи се търкулнали по 

бузите на големия мъж... 

Последвали интервюта, филм по на-

ционалната телевизия за него. Чове-

кът, снимал с Рупърт Еверет, Шарън 

Стоун, Бърт Ланкастър, продължавал 

да носи България в сърцето си, макар 

да виждал и онова, с което цял живот 

се борил чрез изкуството: чалгата, 

отвратителния език по радиото и 

телевизията, а вестниците му при-
личали на провинциална диплянка. За 
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кратко забравил болестите, които 
притеснявали тялото и духа му, но 
обичал да цитира Стефан Цанев: „И 
когато най-накрая понесете мойте 
кости, моля ви, на път към Рая нека 
минем по Раковски”. 

В българския вестник в Монреал – 
„Форум” излизала поредица от публи-
кации на Климент Денчев, издадена 
като сборник под името „От Нощта 
на времето” – разкази за преживяно-
то в България и в Канада. 

Последният филм, в който участвал 
Климент Денчев, отново бил дело на 
български екип – „Разследване”, режи-
сьор Иглика Трифонова. Съгласил се да 
играе в него с радост, макар често да 
казвал, че „завръщането е една смърт”. 
Тя, истинската смърт го посетила око-
ло две години по-късно. Никой не видял 
нещо необичайно в неговото желание 
да бъде изпратен със смях и песни и да 
се въртят клипове с негово участие. В 
Сатирата се събрала творческата ак-
тьорска гилдия и всички, които обичали 
Климбо – достойно да изпратят чове-
ка, когото обичали, според както той е 
казал да бъде.

„Това, което правеше тогава Климент 
Денчев е просто виртуозно – той 

като че лисва пред зрителя щедро, 
на кофи, от най-висококачественото 
искрящо шампанско – своя вплетен в 
едно артистичен, художнически, му-
зикален – човешки – талант. На колко 
хора е заложил в душите от детинс-
тво – осъзнато от тях или не, но във 
всеки случай зрънцата са били пося-
ти – чувство за красота, за стил, за 
мярка, за вкус и ритъм. Климент Ден-
чев – един от най-осъзнатите и дъл-
боки врагове на червената България, 
достоен син и брат на достойно се-
мейство.” (Милен Радев, публицист)
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Преди 30 години избрах Монреал за града на моя живот. Право-
то на избор. Свободата да избираш. «Freеdom of choice». Една 
зимна вечер (зимна е излишна дума – в Монреал всяка вечер е 

зимна) се прибирам след снимки в студиото на СВС (Канадиън Броудкас-
тинг Сървис), снегът бавно по montrealsky пада... Тишина като в песен-
та на Борето Карадимчев. Не чувам стъпки след мен, но усещам нечие 
дихание. Бях с бая изострена параноя. Миналата есен Джери Марков го 
бяха ликвидирали в Лондон с чадър – дето не бил български. Отключвам 
вратата – държах под наем партерен етаж. Глас зад мен на френски: 
«Добър вечер, другарю!» Замръзнах. От тъмното ми се казва «Друга-
рю». Тук, в Монреал, града на свободата ми. Събирам малкото останал 
«актьорски кураж» и небрежно поглеждам през рамо. Улицата  – пуста. 
Паркираните автомобили не се виждат от сняг – бяло. Насред това 
бяло един възтъмен силует, с връзка вестници, които се белеят в про-
тегнатата му ръка.

– Кво е тва? – питам с местния френски акцент, който се нарича „жоал“.

Бях усвоил бързо ключови изрази, за да се чувствам по-близък до або-
ригените. Силуетът ми предлагаше (безплатно) печатния орган на 
Квебекската комунистическа партия – клон Енвер Ходжа. Изпаднах в 
истерия|:

– Посред нощ! Защо на мене, бе? Къде ме намери! – виках като обезумял.

Силуетът се стопи в раздраната тишина на падащия сняг. След ден ми-
навам по съседната улица. Зяпам по витрините. О, ужас! От една вит-
рина ме гледа благо Енвер Ходжа. Портрет два на два метра, с маслени 
бои. Отстъпвам крачка, за да прочета табелата на магазина.

КЛУБ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА КВЕБЕК

СЕКЦИЯ ЕНВЕР ХОДЖА

По-после разбрах, че имало много такива клубове – Троцки, Мао, Че Ге-
вара... Ленинци!... На излизане от метрото към 5 часа следобед младеж 
раздава печатни материали. Пъхна ми в ръката лист: «Да вземем на 
богатите парите» – ме призоваваше листовката.

Климент Денчев, „От Нощта на времето“
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