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Има статистики, които поставят Бълга-
рия на челните места в Европа по употре-
ба на синтетична дрога сред подраства-
щите. При внимателно вглеждане тази 
тенденция може да се предположи и без 
статистически проучвания. Все по-рано 
и вече масово децата в ученическа въз-
раст зло употребяват с алкохол, наркоти-
ци и енергизиращи субстанции, вредни за 
здравето им. Освен че причинява психични 
поражения, тази практика постепенно и 
необратимо разрушава тялото и ако не се 
постави под контрол в подходящ момент, 
последствията са фатални. А да се поста-
ви под контрол невинаги е възможно.

Наркотиците и битовият алкохолизъм са 
проблем и на зрялата възраст. Но там вече 
обикновено е късно да се постигне истин-
ско справяне със заболяването и усилията 
на обществото, доколкото такива се пра-
вят изобщо в лицето основно на нестопан-
ски организации и доброволни инициативи, 
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са да се помогне на човека да контро-
лира последиците и да се въздейства 
на близките и обкръжението му до-
колкото е възможно да действат пра-
вилно и да понасят тези последици.

В този брой на „Свет” опитваме да ви-
дим доколко и как църквата би могла да 
предложи разбиране и път за справяне 
на човека с неговите разрушителни 
зависимости. Да потърсим мнението 
на духовници, които са се сблъсквали 
и са мислили по този въпрос, както и 
да погледнем на болезнения опит през 
разкази от първа ръка.

Така неусетно се получи тема за 
страстите, морализма и любовта 
в християнството. И разговорът, 
който беше замислен да отиде там, 
където специалистите в лечението 
на зависимости и опитните духов-

ни наставници изнамират начини да 

се справят с проблема на жертвите, 

спря там, където всички гледни точ-

ки се пресякоха в твърдението, че 

човек не може да се спаси със собст-

вени сили и по общоприет алгоритъм. 

След един момент освобождаването 

престава да е въпрос на избор, не е по 

хоризонтала и не се изразява в коли-

чествени промени, а е възможно само 

като пробив в естествените закони, 

като вяра и като чудо. За тази вяра 

може да каже повече църквата. И 

може да помогне да бъде тя събудена.

Интересно е да се види как гледа ду-

ховникът и как опитният психиатър 
на въпроса за участието на вярата 
в промяната на един изграден харак-

тер; от какво е изграден всъщност 
характерът и дали можем да се про-
меняме действително. Да бъде изко-
ренен или да бъде преобразен лоши-
ят навик? Какво значи да се бориш 
със страст, която се е сраснала с 
душата ти, и да я преобразуваш от 
средство за самоунищожение в ле-
карство, в енергия за живот и спасе-
ние? Това е победа, която се дава по 
мярата на желанието и вътрешната 
готовност да я приемем като дар, 
казват и духовникът, и психиатърът.

Понякога дълбоката вътрешна ре-
шимост за промяна се манифестира 
чрез радикални действия. Понякога – 
не. Въпрос на воля, темперамент, 
физически възможности. Тази сложна 
вътрешна картина е трудна за разга-
даване от страничния наблюдател, 
но за него не е и необходима. Доста-
тъчно е да съзнава, че другият човек 
не е господар на себе си; да поглед-
не на него не с очите на морала, а 
на любовта и съчувствието. Трудно 
е, но така има шанс да забележи, че 
при един по-дълбок разрез драмата на 
човека, паднал жертва на химическа 
зависимост, която го унищожава ум-
ствено и телесно, не е много по-раз-
лична от неговата собствена. От 
драмата на някого, който е зависим 
от компютъра си или е увит в нарци-
стичните си отражения, или е станал 
жертва на някоя друга страст, която 
подменя в очите му картината на 
света и управлява живота му. В еди-
ния случай пораженията настъпват 
бързо и видимо, в другия личността 
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се разпада постепенно и незабележи-
мо. Но крайният резултат е същият. 
И бол ният, разрушен и морално про-
паднал алкохолик, и вътрешно изсъх-
налият, окаменял, отделен от Бога 
и от другите, но морално изправен 
порядъчен гражданин, рано или късно 
катастрофират в смъртта. Морал-
ният прогрес е привидност, както 

пише отец Стивън Фрийман в ста-
тията си за неморалния християнин. 

Той не спасява нито алкохолика, нито 
природния „правилен“ човек. Спасява 
онова, което поражда морала, което 
е надприродно в нас – действието 
на Светия Дух в човека и  света.  И 
спасява еднакво – и алкохолика, и ес-
тествения, морален и паднал човек.

photo © Floriana Barbu
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Свещеник Стивън Фрийман

Неморалният 
християнин
   преосмислено
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Статиите ми за „Неморалният 
християнин“ и „Ти не ставаш по-

добър“ продължават да провокират 
дискусии в интернет и сред енориа-
шите. Поне такива са впечатления-
та ми от многобройните разговори, 
кореспонденцията ми, от социална-
та мрежа и дори телефонните раз-
говори. Повечето от тези дискусии 
са тясно свързани с въпроса, как пра-
вославният християнин би трябвало 
да се отнася към моралния живот. 
Последните дискусии в моята енория 
привнесоха нови разсъждения, които 
може би ще са полезни и за други. В 
центъра стои въпросът за „моралния 
прогрес“.

Моето твърдение, че по принцип не 
се наблюдава морален прогрес в жи-
вота ни, кара мнозина да се чувст-
ват дискомфортно. Този дискомфорт 
е свързан с различни неща, сред кои-
то най-сериозно стои въпросът: „То-
гава защото да се притесняваме? 
Ако ние нямаме никакъв прогрес в 
битката със страстите, защо да по-
лагаме усилия?“.

Дилемата е свързана със същинско-
то значение на моралния прогрес. В 
общоприетото значение на фразата 
стои твърдението, че да отбелязва-
ме прогрес означава, да ставаме по-
добри в това, което правим. Тоест 
имаме по-малко проблеми със страс-
тите: гняв, тъга, завист, ревност, 
гордост и др. Вземаме правилните 

решения много по-лесно и с по-малко 
объркване и се отвръщаме от злото 
с по-голяма сила.

За някои моралният прогрес е част 
от „синергията“, кооперирането ни 
с Бога в нашето спасение, многообе-
щаваща доктрина, която се появява в 
православното богословие. Така мно-
зина биха виждали моралния прогрес 
като знак, че Божията воля работи в 
техния живот и дава плодове. Казано 
е, че „… плодът на духа е: любов, ра-
дост, мир, дълготърпение, благост, 
милосърдие, вяра, кротост, въздър-
жание..“ (Гал. 5:22-23). И това със 
сигурност представлява моралният 
прогрес!

Необходимо е да бъдем внимателни 
в разсъжденията, нещо повече – пре-
цизни. Уточнението, което правя, е 
важно и всъщност лесно убягва. Това, 
което св. Павел описва, е „плодът на 
Духа“, а не „моралния прогрес“.

Дискусията в енорията се насочи към 
един пример, свързан с възстановява-
нето на наркомана и алкохолика. За 
алкохолика е възможно да не пие и да 
живее трезвен. Това, което не е въз-
можно за него, е да пие отговорно, с 
мярка за определен период. И триде-
сет години въздържание няма да про-
менят този факт. Няма „количество“ 
на непиенето, което може да направи 
алкохолика по-овладян в пиенето. В 
този смисъл тук не може да има мо-
рален прогрес.
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Но нали със сигурност е по-добре да 
си трезвен, отколкото пиян? Това на-
истина е така. Но за алкохолика това 
не е подобрен живот, а напълно раз-
личен начин на живот. Това не е по-
добрение на „Стария Адам“, а „Новият 
Адам“. Някой може да възрази, че из-
ползвам пример външен за Църквата, 
за тайнствата и дори извън Кръще-
нието. Действително го правя. Така 
действа Божията благодат.

Става въпрос за това: ние можем да 
живеем живот, изпълнен с чудеса, в 
който чрез Духа да удържаме забеле-
жителни победи над страстите, или 
да живеем морален живот, в който 
нашите усилия ще останат или добри, 
или лоши, ден за ден, до края на живота 
ни. Нашата победа не е морална побе-
да, а е живот след смъртта.

Животът, който описва св. апостол 
Павел като „плод на Духа“, може да 
се сравни с ходенето на св. апостол 
Петър по водата. Няма значение кол-
ко Петър се е упражнявал или борил, 
той не би станал по-добър в ходене-
то по вода. Неговият опит тръгва 
от живот в чудеса, възможни чрез 
единението с Христос към моралния 
живот, в който той едва не се удавя.

Моралният живот носи своите пе-
чални изкушения. Най-често среща-
ното сред които е тенденцията да 
осъждаш: „Ако аз мога да го направя, 
значи и ти можеш!“. Тези, които си въ-
образяват, че добрият живот се по-
стига посредством човешко усилие, 
е – и с малко помощ от Бога, започ-
ват да вярват, че човешките усилия 
са над всичко. Те си представят, че 
моралната криза може да бъде разре-
шена чрез аргументи и закони. Тяхно-
то правосъдие неминуемо ги води до 
гняв. Ето защо днес толкова много 
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„добри“ хора са така гневни. Нашият 
противник не се интересува от мора-
ла, гневът сам по себе си е достатъ-
чен за неговите цели.

Изгарящото желание на почти все-
ки алкохолик, когото познавам, е да 
бъде способен да пие отговорно, с 
мярка. Да изпие едно или две питие-
та, отпускайки се сред приятели, без 
лудостта, която следва, когато из-
губи контрол. Това е постоянната му 
фантазия. Но ако осъществи фанта-
зията си, той ще открие, че не е на-
правил никакъв прогрес. Няма успеш-
на практика на „моралното пиене“ и 
това е вярно за всички ни. Ние всички 
бихме искали да имаме морален про-
грес, да станем добри хора, на които 
можеш да се довериш, че ще вършат 
добри неща. Но това е само фанта-
зия. Можем да живеем живот в чудеса 
с Христос или морален човешки жи-
вот. Моралният живот по човешки 
може и да има прогрес; този прогрес 
рано или късно стига до смъртта.

Има едно последно възражение към 
разграничението, което правя тук. И 
то е, че аз участвам в игра на думи, 
превръщайки моралността в сламен 
човек. Всички езици са игра на думи  – 
това е, което правим. Но тези думи 
са за едно важно разграничение. Опи-
тът от това разграничение може да 
се демонстрира в успешната трез-
веност на възстановяващия се алко-
холик, в чудния живот на светците, 
в чудесното ходене на св. Петър по 
водата. То може да се види и в гнев-
ните разсъждения на фрустрираните 

моралисти, който си въобразяват, че 
с още малко познание и усилие, и мал-
ко помощ от Бога, ще могат накрая 
да живеят по-добър морален живот, 
щастливо да почерпят още „по едно 
за всеки“ в бара – след което да до-
пълзят до дома за пореден път…

Отец Стивън Фрийман е роден през 1953 г. 

в Грийнвил, Южна Каролина, САЩ. Завършва  

бакалавърска степен по класически езици в 

Университета „Фърман“ през 1977 г., семи-

нария и в последствие защитава магистър-

ска степен по религия към  Университета 

„Дюк“  през 1991г.  Служи в Епископалната 

църква  до 1998 г. , когато заедно със се-

мейството си приема православието. При-

ема ръкоположение за свещеник и извършва 

своето служение  и до днес към храма „Св. 

Анна“ в Оук Ридж, Тенеси. Автор е на много 

статии за съвременната култура и бого-

словието. Известен е с книгите си „Офор-

мянето на нашето бъдеще“ и „Навсякъде 

представен“. Автор е и на популярния блог 

„Слава на Бога за всичко“, с над един милион 

посещаемост годишно.
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СВЕТИТЕ ОТЦИ ЗА
епресията
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО ИДВА ОТ БОРБАТА

азано е, че Бог допуска демоните да ни нападат по 
пет причини. Първата е посредством нападенията и 
защитата да се научим да различаваме добродетелта 
от греха. Втората е да запазим твърда и непоколебима 

добродетелта, която сме придобили с борба и труд. Третата е, 
напредвайки в добродетелта, да не мислим високо за себе си, 
а да се учим на кротост. Четвъртата е, след като изпитаме 
цялата подлост на греха, да го намразим от дън душа. И разбира 
се, петата и най-важна причина е, след като сме се освободили 
от страстите, да не забравим за собствената си немощ и за 
силата на нашия Помощник. 

Свети Максим Изповедник († 662)
„Четиристотин глави за любовта“

ОТЧАЯНИЕТО КАТО ГОРДОСТ 

овек на едно и също място може и да се спаси, и да 
погине. Сатаната бил най-красивият ангел, който винаги 
предстоял пред Бога, но паднал поради своята гордост. 
Юда Искариотски бил един от Дванадесетте апостоли, 

но поради сребролюбие предал Господа, а след това от отчаяние 
извършил самоубийство. По същия начин са погинали и много 
други. 

От друга страна, грешният митар се оправдал само с една 
кратка молитва. Добрият разбойник, вече разпнат, също така 
бил спасен с една кратка молитва и влязъл в Рая заедно със 
Самия Господ. Нашият Господ е казал на гордите и сребролюбиви 
книжници и фарисеи, че митарите и блудниците ще влязат 
в Царството Божие преди тях, защото са се покаяли след 
проповедта на свети Йоан Кръстител, докато гордите учители 
не са направили това. 

О. Васиан Псковски
„В търсене на истинската мъдрост“
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ПАЗИ БОЖИЯТА БЛАГОДАТ 

огато получиш небесния дар на търпението, 
бодърствай над себе си, за да запазиш Божията 
благодат, и грехът да не се вмъкне незабелязано в 
душата или тялото ти. Ако нехайно и невнимателно 

пуснеш греха да проникне в теб, и то особено онзи грях, към 
който твоето слабо тяло е много склонно и който поробва 
тялото и душата, тогава благодатта ще те напусне, 
оставяйки те оголен и сам. Тогава скръбта, дадена ти за 
спасение и защита, ще те победи, ще те сломи с тъга, 
потиснатост и отчаяние, като такъв, който пази Божия дар 
без благодарност. Затова бързай с истинско и решително 
покаяние, с чистота и дар на търпеливост, да очистиш 
сърцето си, защото дарът на Дух Свети пребивава само в 
чистия. 

Свети Игнатий Брянчанинов († 1867)
„Чашата Христова“

ДА НЕ ДОПУСКАМЕ РАЗСЛАБВАНЕ 

азваш, че изцяло те е обзело мрачно безчувствие и си 
станал като безсловесен – без мисли или чувства. Такива 
думи понякога идват като наказание, след като в мислите 
или чувствата си сме били склонни към зло. А друг път 

те идват като поука, за да ни научат на кротост и да свикнем 
да не очакваме нищо от своите сили, а само от Бога. Такъв опит 
подкопава доверието в себе си, защото когато се освободим 
от тежестта, знаем откъде идва помощта и разбираме на 
Кого трябва да се уповаваме във всичко. Това е състояние на 
потиснатост, но то трябва да се претърпи с мисълта, че не 
заслужаваме нищо по-добро. Не съществува лекарство против 
такова състояние, а освобождаването от него зависи от 
Божията воля. Всичко, което можем да направим, е да викаме към 
Господа: „Да бъде Твоята воля! Помилвай ме! Помогни ми!“ Сами 
да не си позволяваме да се разслабваме, защото това е вредно и 
разрушително. 
Светите отци описват такова състояние като охладняване или 
ожесточение, и го смятат за неизбежно за всеки, който се труди 
да живее в съгласие с Божията воля, защото без това бързо 
ставаме дръзки. 

Свети Теофан Затворник († 1894)
„Изкуството на молитвата“

11
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БЕЗ СВОЕВОЛИЕ ИЛИ САМОСЪЖАЛЕНИЕ

и казваш, че постоянно падаш. Така и ще бъде, докато 
в теб властват своеволието и самосъжалението. 
Това показва, че в твоето сърце най-важен е „Аз”, а не 
Господ. Това е живеещият в нас грях на самолюбието, 

който е причина за всеки грях, и прави човека грешен от 
глава до пети, докато допускаме да обитава в душата ни. 
А когато целият човек е грешен, как може благодатта да 
се настани в него? Тя няма да дойде, както и пчелата не 
отива там, където има дим. Решението на човека да служи 
на Господа се състои от два важни елемента: първо, човек 
трябва да се отрече от себе си, и второ, да върви след 
Христос (Марк. 8:34). Първият елемент изисква оставяне 
на егоизма или самолюбието, и следователно, да отхвърли 
всяко своеволие или самосъжаление, и в голямото, и в 
малкото. 

Свети Теофан Затворник († 1894)
„Изкуството на молитвата“

12
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НЕ БИВА ДА СЕ ОТЧАЙВАМЕ, ДОРИ АКО ГРЕШИМ 
МНОГО ПЪТИ

ори и да не си такъв, какъвто би трябвало да бъдеш, 
и тогава не бива да се отчайваш. Достатъчно лошо 
е и това, че си грешил. Защо да грешиш и спрямо 
Него, смятайки Го за безсилен, в своето незнание? 

Не може ли Той, Който заради теб премъдро е сътворил 
всичко, да спаси душата ти? Ако този факт, както и Него-
вото въплъщение, само прави по-тежко твоето осъждане, 
тогава се покай. Той ще приеме твоето покаяние, както е 
приел покаянието на блудния син (Лук. 15:20) и на блудни-
цата (Лук. 7:37-50). Впрочем, ако не можеш да се покаеш и 
грешиш по навик, дори и когато не искаш, тогава прояви 
кротостта на митаря (Лук. 18:13). Това е достатъчно, за 
да ти осигури спасение. Защото онзи, който греши и не 
се кае, но и не се отчайва, само поради това смята самия 
себе си за най-окаян от всички и не би се осмелил да осъди 
никого. Той ще се удивлява на Божието милосърдие и ще 
благодари на своя Благодател, а може да получи и много 
други благословения. Макар и да е такъв човек, подчинен на 
демона заради своите грехове, той все пак, поради страх 
Божий, няма да послуша врага, който ще се опита да го 
хвърли в отчаяние. Поради това той има дял във вършене-
то на богоугодно дело. Такъв човек е благодарен, търпелив, 
има страх Божи, не съди, и няма да бъде съден. Всичко това 
са големи добродетели. За същото говори и свети Йоан 
Златоуст, когато говори за ада. Той смята, че адът ни е за 
по-голяма полза и от Царството Небесно, защото много 
хора, поради страх от ада, се удостояват с Царството. 
Адът ни изпълва със страх, Царството ни покрива с любов, 
а и в двата случая ни спасява Христовата благодат. 

Ако онези, които са сполетени от много душевни и те-
лесни страдания, претърпят докрай и не се предадат на 
нерадение и отчаяние, то ще се спасят. 

Свети Петър Дамаскин († ХІІ век)
„Съкровищница на божественото знание“

13
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АКО НЕ СЕ ТРУДИМ, БОГ НЯМА ДА ЗАПАЗИ НАШАТА РАДОСТ 

цялото ти писмо се проявява радостното състояние на тво-
ята душа. Радваш се на Господнята милост, която Той ти 
посочва, и същевременно се плашиш. Мисля, че опитно си по-
знал, че човек трябва да служи на Господа със страх и да се 

радва пред Него с трепет (Пс. 2:11). Възпитавай в себе си страх и 
радост, и ги дръж неразделно в себе си, като внимаваш радостта 
да не прерасне в нерадение, нито пък страхът да угаси радостта. 
Следвайки това, почитай Бога като всемилостив Отец, Който ни 
гледа с любов, но и същевременно е непрощаващо строг. 
Естествено е, че чувстваш някакъв страх, вследствие на който 
радостта отново може да те остави. Поради този страх ставаш 
неспокоен, опитвайки се да изнамериш начин да задържиш радост-
та. Очакваш, че сам ще успееш в това? Само заради един такъв 
помисъл всичко, което си придобил, може отново да ти се отнеме. 
Направи всичко, което е по силите ти, за да запазиш радостта, но 
по същество възложи всичко на Господа. Истина е, че ако сам не се 
потрудиш, и Бог няма да го направи вместо тебе. Впрочем, ако въз-
ложиш надеждата си само на собствените си усилия и борба, Бог 
ще се отдръпне, виждайки, че смяташ Неговата помощ за излишна, 
и тогава ще се сблъскаш със същите трудности, с които си се 
сблъскал и в началото. Бори се до самия край, принуждавай себе си 
колкото можеш, но в същото време вярвай, че истинската грижа е 
в ръцете на Самия Господ. Не оставяй своето дело, труд и упование 
на Самия Бог. Крепете се едни други, и това ще ви утвърди още 
повече. 

Господ иска да имаме всичко, което ни е за спасение, и по всяко вре-
ме е готов да ни го даде. Той само очаква нашата готовност или 
способност да го приемем. Затова въпросът какво да правим, за да 
запазим Божията помощ, се превръща във въпрос какво да правим, 
за да останем готови да приемем защитата от Господа, която ни 
очаква да я премем, и как тя слиза върху нас. Много е важно да по-
знаем себе си като абсолютно празен съсъд, да добавим към това 
съзнанието за собствената си немощ, да го изпълним само със 
собствения си труд, и да увенчаем с вярата, че само Бог може да 
направи това, и то не само може, но и иска, и знае как да го направи. 
След това, като спуснем ума в сърцето, да завикаме: „Господи, Ти 
знаеш как да ме изцелиш”. Всичко това правº с непоколебима надеж-

14
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да и доверие, че Той ще те отведе по пътя на правдата и 
няма да допусне да се отклониш от него. 
Доволен си заради радостта и утехата, която чувстваш, 
което е съвсем естествено. Впрочем, внимавай да не за-
почнеш да си мислиш: „Ах, ето го! Това е то! Така изглежда 
то, а аз не съм знаел!”. Такива мисли, които произлизат от 
врага, оставят след себе си празнота и отвеждат в про-
паст. Непрестанно повтаряй: „Слава на Тебе, Боже наш!” и 
„Господи, помилуй ме!” 

Ако все пак задържиш ума си върху мислените предполо-
жения, веднага ще последват спомени за предишните ти 
дела, борби, подвизи, а след това ще започнеш да анализи-
раш в кое от тези състояния са се появили радост и бла-
гополучие, в кои състояния са те оставили, и в кои са се 
задържали и утвърдили. След това ще вземеш решение ви-
наги да действаш по някакъв особен начин. Така ще паднеш 
в мислено самоудовлетворение, вярвайки, че в последно 
време ти се е открила тайната на духовното израстване 
и че то е в твоите ръце. Впрочем, по време на молитва ще 
ти стане ясна измамата на такава мечта, защото молит-
вата ще бъде празна, прекъсната и няма да ти донесе ни-
каква утеха. Единствената утеха ще намираш в спомена 
за предишното, а не в сегашното състояние. И тогава би 
трябвало дълбоко да въздъхнеш и да осъдиш себе си. Впро-
чем, ако душата не може да направи това, тогава недобро-
то разположение ще продължи и милостта отново ще се 
оттегли. Такъв вид мечтания показват, че душата отново 
е започнала да се уповава на собствените си усилия, а не 
на Божията милост. Милостта е винаги милост, незави-
сима от никакво дело, а онзи, който я бърка със собстве-
ните си представи, може да бъде лишен от нея. Запомни 
това добре. Именно отдръпването на благодатта, което 
се случва по Божи Промисъл заради нашето изправяне, най-
много помага да научим този спасителен урок. 

Свети Теофан Затворник († 1894)
„Изкуството на молитвата“

Превод от сръбски  Татяна Филева
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„ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ОТЦИТЕ. УЧЕНИЕТО НА  
СВ. ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК,  СВ. ИСААК СИРИН, СВ. МАРК 

ПОДВИЖНИК И НАШЕТО ВРЕМЕ“

откъс

за 
вярата и характера

 ВЛАДЕТА ЙЕРОТИЧ
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за 
вярата и характера

Да навлезем в една по-малко 
абстрактна сфера и да видим 
дали въобще е възможно и как 

е възможно вродената човешка при-
рода да се промени чрез християнска-
та вяра под влияние на изискванията 
и на личното желание и потребности 
на християнина. 

Факт е, че човек се ражда с определен 
темперамент, а може би и интели-
гентност. С раждането той носи в 
себе си холеричен, сангвиничен, флег-
матичен или меланхоличен, а понякога 
и смесен темперамент (според Хипо-
кратово-Галеновата класификация), и 
запазва този темперамент малко или 
много през целия си живот. Вероятно 
е вродена даденост и това, дали ха-
рактерът на човека е интровертиран 
или екстравертиран, дали той е мъл-
чалив или приказлив, дали е пасивно-

зависим или е активен. Човекът не 

приема от родителите и предците 

си само физическите белези (цвета 

на очите и на косата, формата на 

главата, предразположеността на 

отделни телесни органи към болести 

и т. н.), но и някои душевни особено-

сти. Наследяват се отделни душевни 

и физически болести. Най-новите 

изследвания върху алкохолици и нар-

комани показват тяхната генетична 
предразположеност да реагират 
по различен начин, в сравнение със 
здравите хора, на наркотиците, с 

които влизат в досег през своя живот. 
Свръхманиакалността и субдепре-
сивността на някои хора, независимо 
дали като постоянно или променливо 
явление в техния психически живот, 
имат конституционален произход и 
не би трябвало да преминават грани-
ците на нормалността или „абнормал-
ността на нормалните”. Твърде широ-
ка област от сексуалното поведение 
на човека е до голяма степен част от 
наследената природа и затова гово-
рим за хипосексуални, нормосексуални 
и хиперсексуални натури. 

С оглед на голямото значение на сре-
дата в ранното детство за формира-
нето на бъдещия характер на човека, 
все още има доста гранични области 
на проява на човешкото поведение, за 
които е трудно да се направи извод 
дали са наследени или са придобити 
по природа. Затова и спорът между 
привържениците на „теорията на 
средата” и тези на наследственост-
та, като преобладаващи фактори за 
формирането на човешкия характер, 
продължава да бъде актуален и едва 
ли скоро ще бъде разрешен. 

Каква е връзката между вродените 
или рано придобитите черти на чо-
вешкия характер и християнската 
вяра, както и с възможността за 
промяна на тези рано утвърдени осо-
бености на характера? Хората най-
често не са доволни от онова, което 
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са приели като наследство или са 
придобили в детството си чрез лошо-
то възпитание на своите родители. В 
много случаи, макар и невинаги, това 
недоволство е оправдано и може да 
послужи като силен стимул за промя-
ната на онези черти на характера, от 
които сме недоволни. С други думи, 
нашето недоволство от самите нас е 
или положително предизвикателство 
за нашата индивидуация (или/и обоже-
ние), или е безплодно и невротично и 
води до примирение, депресия и душев-
на празнота. 

Свети Йоан Лествичник пише: „На-
ставленията, които ние сме получили 
от детинство, нашето възпитание и 
занятия, когато станем на възраст, 

способствуват или ни пречат за при-
добиване на добродетели и в монаше-
ския живот” (Лествица 26:30). 

Но важният въпрос, който занимава 
еднакво педагогиката, психологията 
и християнското учение, е: може ли и 
как трябва да се промени човешката 
природа; трябва ли да „пречупваме” 
своята природа или по-добре да я 
преобразим? По-голяма част от хо-
рата никога през живота си, поне не 
съзнателно, не са си задавали подобни 
въпроси. Дали са доволни от себе си 
или не, те продължават да съществу-
ват. Те търпят в живота си покорно и 
робски, като понасят своите собст-
вени и чуждите недостатъци, или са 
в постоянен бунт срещу другите хора 
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(ако знаеха, че единственият начин 
за поправяне на света е да поправят 
самите себе си, те биха станали 
„монаси” и без манастири и тогава 
биха се отказали от безсмислената 
задача да предизвикват революции и 
войни в света). 

Същностната разлика между христи-
яните и не-християните е в това, че 
първите вярват и знаят, независимо 
от вродената природа и възпитание-
то си, че тази природа въобще не е 
достатъчна за спасението на тяло-
то, душата и духа (в Първото посла-
ние до Солуняни св. ап. Павел казва: „И 
целият ваш дух и душата и тялото да 
се запази без порок при пришествието 
на Господа нашего Иисуса Христа” – 1 
Сол. 5:23), но трябва да я променяме, 
„пречупваме” и преобразяваме и по 

този начин да я усъвършенстваме и 

обожаваме. Като не искат да знаят за 

своите недостатъци или грехове, или 

пък като знаят за тях, но не искат да 

ги променят, или пък може би защото 

не знаят как трябва да ги поправят, 

не-християните, според точните 

думи на св. Йоан Лествичник, падат в 

същите прегрешения: „или защото са 

забравили напълно своите предишни 

падения; или защото поради сласто-

любие безразсъдно си представят 

Бога за прекомерно човеколюбив; 

или защото са се отчаяли за своето 

спасение. Не зная дали не ще ме по-

рицаят, ако кажа, че някои от тях не 

могат вече да вържат своя враг по 
силата на навика, утвърдил върху тях 
своята мъчителна власт” (Лествица 
26:171). Ако заменим думите „пълно 
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забвение” с „потискане на неприятно-
то”, а „силата на навика” с „динамичен 
стереотип” или с „обуславяне”, хрис-
тиянският светец от VI-VII век ще се 
окаже предшественик, и то с повече 
от хиляда години, на съвременната 
психоанализа и бихевиоризъм. 

Много са хората, които не бихме 
могли да накараме да изпитат дос-
татъчно убедително себе си, за да 
им помогнем да разберат необходи-
мостта от това да се променят, 
вместо да се предават на мъртвешки 
сън или на „забравата на битието”. 
Да оставим за момент удивлението 
пред християнските подвижници от 
всички времена, които превръщат 
човешките страсти в добродетели 
(не бива да забравяме, че гръцката 
дума „άσκησις” и глаголът „ασκέω” озна-

чават не само методично повтаряне 
на нещо, но и възпитаване на духа и 
волята, и затова всеки индивидуален 
човек, който осъзнава своя път към 
това да стане личност, е естествено 
аскет). Сега ни интересува повече 
онази, вероятно най-многобройна 
група хора, която поради някакви съ-
бития или преживявания е пробудена 
от земната сънливост на битието, но 
няма достатъчно сили, воля и желание, 
а често не º достига и знание как да 

започне мъчителния процес на промя-
на на своята природа. Естествено, 
силната мотивация в човека е онзи 

решаващ лост, който единствено 

може да повдигне здраво заседналата 

канара на нашите навици и грехове, 

с цел промяна на природата ни. Карл 

Ясперс смята, че само „граничните 

ситуации” (към които спадат и теж-

ките болести, смъртта на скъп човек, 

някое външно нещастие) са в състоя-

ние да ни извадят от блажения „покой”, 

който ни служи като прикритие или 
като подземния лабиринт от разказа 
на Кафка „Вертеп”. (Ще припомня, че 
в него става дума за човека-къртица, 
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който неуморно руши и гради под-
земни тунели от страх да не му се 
случат външни нещастия, на които, 
в интерес на истината, ние най-чес-
то трябва да бъдем благодарни за 
разрушаването на тези вътрешни 
невротични крепости.) 

Диалектиците биха казали, че онзи 
решаващ и спасителен „скок в ек-
зистенцията”, който в началото на 
преобразяването на личността при-
лича на скок в нищото, в празнотата, 
настъпва ненадейно и неочаквано, 
когато количеството на безсмислени 
повторения на един и същи недоста-
тък или грях прераства в качество,  
т.е. когато грехът е станал непо-
носимо блудкав и противен за своя 
носител. Но за един такъв скок ни е 
насъщно необходима Божията помощ, 
защото трудно можем да се измъкнем 
сами от блатото на греха. Колко рядко 
се случва този спасителен скок, а и 
каква борба още ни чака, когато той 
е направен – борба с греха, със самоиз-

мъчването и вечно съществуващата 
опасност за връщане назад (подобно 
на алкохолика, веднъж престанал да 
пие, който отново, с още по-голяма 
страст се вкопчва в алкохола), нека ни 
покажат примерите от всекидневния 
живот, които още веднъж насочват 
вниманието ни към човешката приро-
да и страшната сила на дългогодиш-
ните лоши навици. 

За човека с холеричен темперамент 
знаем, че е в състояние дълго време 
да обуздава своя гняв към някого от 
близкото си обкръжение, така че из-
веднъж гневът да се прояви в цялата 
си сила, при това при съвсем незначи-
телен повод, често с дълготрайни, а 
понякога и с непоправими последици. 
Сангвиничният темперамент, който 
се изразява в чести, резки и необясни-
ми промени в настроението на човека 
по няколко пъти на ден, които не мо-
гат да не предизвикат учудване, въз-
мущение и гняв между членовете на 
семейството или приятелите, също 
като холеричния, създава безбройни 
проблеми на човека със самия себе си 
и с обкръжаващата го среда. Флегма-
тиците и меланхолиците – първите 
заради естествената им тромавост 
и склонност да се оставят на тече-
нието на живота, а вторите поради 
тъжното си и мрачно настроение и 
постоянното избягване на борбата 
и конфликтите – имат проблеми с 

Човек се ражда с опре-

делен темперамент, а 

може би и интелигент-

ност.



22 23

хората, които ги отбягват, не ги 
обичат, не ги разбират, а често и се 
плашат от тях. Какво да правим със 
себе си, когато се проявяваме като 
холерични, сангвинични, флегматични, 
меланхолични, или когато сме прека-
лено мълчаливи или бъбриви, прекалено 
зависими от другите хора и поради 
това пасивни и покорни, или когато 
непрекъснато изпитваме нужда да 
властваме над хората и да им се на-
лагаме, като ги подчиняваме? Какво да 
правим с хиперсексуалната природа, 

която ни прави полигамни – донжуа-
новци и нимфоманки? По-справедлив би 
бил въпросът дали тази наша природа 
(холерична, меланхолична, хиперсексу-
ална, пасивна или активна) наистина 

ни пречи или така сме се сродили с 
нея, че ни е станала „втора природа”, 
която дори обичаме? 

Немислимо е да се мислим за христия-
ни, без да разпознаваме греховете на 
своята природа. Нямаме право да се 
наричаме християни, ако не предприе-
маме нищо, за да променим, поправим, 
преобразим своята природа, желание-
то си да властваме и да демонстри-
раме силата си над по-слабия, нашата 
злословеща бъбривост, изпълнена със 
съзнателно или несъзнателно осъж-
дане на другите, необузданата си 
сексуалност, която оправдаваме с 
полигамната природа на човека, и още 
много други вредни и пагубни за нас са-
мите и за останалите неща. Напразно 
се наричаме християни, ако оправда-
ваме нехристиянските си постъпки 
с вродената или придобита природа, 
особено ако се позоваваме на лошите 
си родители, като им приписваме цяла-
та вина за собствените си злодеяния. 
Никой разумен човек, който познава 
„злия нрав” на падналия човек, няма да 
оспори или да подцени страшната сила 
на наследствеността и на вродената 
човешка природа, и също толкова теж-
ките последици от нещастното ранно 
детство с разведени родители, всеки 
от които може да бъде и сериозно бо-
лен – физически или душевно. Но именно 
вярното разпознаване на страшната 
сила на падналата и грешна човешка 

Може ли и как трябва да се 
промени човешката природа; 
трябва ли да „пречупваме” 
своята природа или по-добре 
да я преобразим?
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изначално „добрата” човешка природа 
се чуват все по-слабо пред все по-
гласовитите застъпници на идеята 
за изначално „злата” човешка приро-
да. Със сигурност катаклизмите на 
двете световни войни през ХХ век, 
болшевишката революция, безброй-

ните граждански войни, както и чу-
довищното нарастване на насилието 
и на самоубийствата в целия свят 

допринасят за възраждането на идея-

та на Фройд за „нагона на смъртта” 

сред все по-голям брой съвременни ан-

трополози. Макар да се е придържало 

непоколебимо към вярата, че човекът 

е дело на Божиите ръце, християн-

ството все пак никога не е отричало 

огромната сила на злото в човека и в 

света. Цялата християнска култура 

с величествените си художествени 
произведения в областта на изобра-

Спорът между привър-
жениците на „теорията 
на средата” и тези на 
наследствеността, като 
преобладаващи фактори 
за формирането на човеш-
кия характер, продължава 
да бъде актуален и едва ли 
скоро ще бъде разрешен.

природа предлага на човека идеалната 
възможност, подобно на удавника или 
на заобиколения от врагове, да викне 
за помощ към Единия и Всемогъщ Бог, 
по думите на св. Йоан Лествичник: 
„Представи пред Господа немощта 
на своето естество, съзнавайки във 
всичко своето безсилие, и ти неусет-
но ще получиш дара на целомъдрието” 
(Лествица 15:26). Няма по-голяма бла-
годарност към Бога от придобиването 
на здрав основен камък на вярата в 
човека, спасен от Бога в мига, в който 
е прозрял, че не може да се спаси от 
смъртната опасност с акробатиката 
на ума, с находчивостта на интуиция-
та или с помощта на други хора. 

Древният спор между философите, 
психолозите и богословите (в по-но-
во време и между етолозите1) около 
изначално „добрата” или „зла” човешка 
природа и до днес не е решен задово-
лително, ако не смятаме за решение 
„соломоновската” присъда за „неу-
тралността” на човешката природа 
при раждането. Като изключим някои 
съвременни християнски богослови, 
които продължават да се придържат 
към традиционната светоотеческа 
вяра в съвършенството на Адамовата 
природа, някогашните поддръжници на 

1 Етологията (от гр. έθος – нрав, обичай, харак-
тер) – наука за характера или за формирането на 
поведението на определена личност или народ. – 
Б. ред.
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зителното изкуство и скулптурата 
(Микеланджело и Рембранд), музиката 
(Бах и Бетовен), литературата (Ше-
кспир и Достоевски), философията 
(Паскал и Киркегор) са живи и вечни 
свидетелства за пълното съзнание 
на християнския човек – гениалния 
творец, за ужасната борба между до-
брото и злото, между Христос и „княза 
на тоя свят”, също и за пълната неиз-
вестност на края на тази борба както 

за отделния човек, така и за цялото 

човечество; край неизвестен, въпреки 

Христовите думи: „Но дерзайте: Аз 

победих света” (Йоан 16:33). Все пак, 

Христос е отправил тези удивителни 

думи само към онези, които вървят 

след Него, и за които Той наистина е 

единственият Път, Истина и Живот 

(срв. Йоан 14:6). 

За това колко отдавна истинските 
християни са съзнавали трагичност-
та на човека в света, говорят след-
ните думи на св. Йоан Лествичник, 
които с чиста съвест са могли да 
изговорят Шекспир или Достоевски, 
Паскал или Киркегор: „Как да умъртвя 
тая, която трябва да възкръсне с 
мене2? Как да направя нетленна тая, 
която е получила тленно естество? 
Какви убедителни доказателства да 
представя на тая, която може да ми 
противопостави толкова естестве-
ни възражения?... Ако я наскърбя, сам 
много ще страдам. Ако я поразя, то с 
кого ще придобивам добродетели? И 
отвращавам се от нея, и я прегръщам. 
Каква е тая тайна в мене? По какъв 
начин става в мене това съединение 
на противоположности? Как аз сам на 
себе си съм и враг и приятел? Кажи ми, 
съпруго моя – мое естество; защото 
аз не искам да питам никого другиго, 
освен тебе, за това, което се отнася 
до тебе; кажи ми, как мога да живея не-
уязвяван от тебе? Как мога да избяг-
вам опасността за моето естество? 
Защото аз съм обещал на Христа да 

водя с тебе постоянна борба. Как мога 

да избегна мъките от теб, след като 

доброволно съм се решил да бъда твой 

господар?” (Лествица 15:86). 

В Евангелието Господ Иисус Христос 

2 Става въпрос за плътта. – Б. а.

Именно вярното разпозна-
ване на страшната сила на 
падналата и грешна човешка 
природа предлага на чове-
ка идеалната възможност, 
подобно на удавника или на 
заобиколения от врагове, да 
викне за помощ към Единия и 
Всемогъщ Бог
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Силната мотивация в човека 

е онзи решаващ лост, който 

единствено може да повдигне 

здраво заседналата канара на 

нашите навици и грехове, с 

цел промяна на природата ни.

ни напомня много пъти, че за този, 

който вярва, всичко е възможно. Но 

колко е трудно за днешния човек да 

вярва! А днес Бог не ни Се открива по-

малко или по-рядко отколкото преди, 

от времето на Моисей или на апосто-

лите. Той непрестанно Се открива в 

„дребните радости” на всекидневния 

живот: в слънчевия ден или в бурята, 

на морето и в планината, в смеха на 

любимия човек, в хляба и виното, в 

полета на птиците, във верността 

на кучето и своенравието на котка-

та, в хайку стиховете и в човешкия 

глас, който Го прославя. Ако само за 

миг се спрем пред тези Божии явява-

ния, вече сме уловени в галилейската 

рибарска мрежа и сме станали плен-

ници на „безумната Божия любов”. А 

тогава наистина можем да правим 

всичко, защото сме повярвали. По 

„естествен” път, защото това е Бо-

жият път, ще преобразяваме своята 

природа, правейки я „нова твар”, за-

щото „старото отмина, ето, всичко 

стана ново”. Скрижалите на закона, 

на които е изписана нашата „съдба”, 

наследството и „киселото грозде” на 

предците, „злата” човешка природа, с 

всички нейни страсти, са разрушени 

от Христовото Преображение. Всеки 

един от нас е потенциален Яков, Йоан 

или Петър, на които бе дадена Божи-

ята благодат да видят Светлината 

на света между „естествения” Илия 

и законодателя Моисей. С един скок 

ще преодолеем с вяра пътя от св. 

пророк и цар Давид, който е видял 

всичко отнапред и казва: „Нему се 

уповаваше сърцето ми, и Той ми 

помогна, и сърцето ми се зарадва” 

(Пс. 27:7),  до св. ап. Павел, който Го 

дочака и възкликна: „Всичко мога чрез 

Иисуса Христа, Който ме укрепява” 

(Фил. 4:13). 

Превод от сръбски 

свещеник Стоян Бербатов 

и презвитера Екатерина Крумова
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Архимандрит Андрей (Конанос):

ВСЕКИ ЧОВЕК Е УНИКАЛЕН, 

ВСЕКИ ВОДИ СВОЯТА БОРБА
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Живей с настоящето! Не си спом-
няй постоянно старите гре-

хове. Ти си се покаял – и тях вече ги 
няма. 

За миналото си спомнят най-вече 
старите хора, пенсионерите. Спом-
нят си и започват да разказват за 
това как са живели, какво са правили, 
какви грехове са вършели в младост-
та. Те имат много спомени. 

Веднъж попитали авва Пимен колко 
време е нужно за да получим прошка 
на греховете. 

‒ Отче, как мислите, три години дос-
татъчни ли са? 

‒ Дете мое, три години са твърде 
много. 

‒ Но аз съм извършил тежък грях. 

‒ Да, но Господ е велик. 

‒ Добре. А три месеца достатъчни ли 
са? 

‒ Пак е много. 

Събеседникът продължил да „намаля-
ва” срока и накрая авва Пимен му ка-

зал: 

‒ Дете мое, ако искрено се покаеш, 

Бог ще ти прости и за три дни! 

Трябва просто да се спреш и да по-

гледнеш в себе си. Да се опознаеш – 

тоест да получиш честна и правдива 
представа за самия себе си. Да раз-
береш кой си, какво искаш, какво тър-
сиш. И че Бог те обича. 

Тук е много по-важно друго. Работа-
та е в това, че Господ не гледа на гре-

ха като на моментна постъпка. Той 
гледа по-надълбоко. За Него е важно 
защо човекът е извършил този грях. 

Самият аз много пъти съм се сблъск-
вал с това защо по време на изповед 
и след този въпрос винаги се оказва-
ше, че първопричината за извършения 
грях не беше грях. Тоест, колкото и 
тежък да беше грехът, мотивът за 
този грях не беше лош, напротив: 
беше нещо добро, но човекът се беше 
отклонил от избраната посока. 

Онзи ден при мен се изповяда един 
млад човек, който вземаше наркоти-
ци. Той много се учуди, че аз не започ-
нах да го ругая, а му казах: „Колко си 
забележителен!”

Казах му това, защото, когато човек 
идва и с чисто сърце разказва всичко 
за себе си, разкривайки пред теб ця-
лата си душа (което самият аз едва 
ли бих могъл да направя), не можеш 
да не се изумиш и да не се преклониш 
пред такава изповед. 

‒ Но, отче – попита ме той – нима аз 
съм добър? 
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В отговор аз го попитах: 

‒ Кажи ми, защо вземаш наркотици? 

‒ Моята любима се сгоди за друг. Тя 
се готви да напусне Атина и да отиде 
в своето родно село. Аз разбрах, че я 
губя и започнах да преживявам нашата 
раздяла. Прибрах се вкъщи, главата 
ужасно ме болеше и потърсих лекар-
ство, но не намерих. Тогава си напра-
вих цигара с вещество, което отвлича 
вниманието и успокоява за кратко, за-
щото много ми се искаше да се скрия 
от всичко това – да избягам някъде, 
мислено да се пренеса на друго място, 
в друг живот... Не можах да понеса ре-
алността. 

Веднага си спомних думите на старе-
ца Паисий: „Този, който се моли, сякаш 
се качва в космически кораб и отли-
та на друга планета”. И този млад 
човек искаше да изпита подобно чув-
ство, но не знаеше как да го направи, 
защото не познаваше Бога. Нали да 
се постигне такава молитва никак 
не е лесно, особено ако човек никога 
преди това не се е молил. А и кой от 
нас може да каже: „Когато се моля, аз 
забравям кой ден е днес, колко е ча-
сът и къде се намирам?” Някои хора 
постигат това чувство с помощта 
на наркотиците, по техните думи. Но 
с тази разлика, че последствията са 
пагубни за здравето. 

Няма грехове, които биха започнали с 
грях. 

Когато мъжът и жената се изоста-
вят един друг, ние веднага сме готови 

да ги убием с камъни, да произнесем 
анатема. Но ако се опитаме да по-
търсим отговор на въпроса „Защо?”, 
можем да видим, че в някакъв момент 
всички те са изпитвали болка, всички 
те са страдали и са били предадени. 

Един мъж ми разказа: 

‒ Аз бях женен петнайсет години, и 
въпреки това сякаш нямах жена! Тя не 
ми обръщаше никакво внимание, нико-
га не ме обичаше, не ме ценеше, не ме 
подкрепяше. И когато накрая си тръг-
нах, намерих своята истинска жена! 

Ето защо не мога да водя такива раз-
говори с човека: 

‒ Какво си направил? 

‒ Изневерих на жена си. 

‒ За това – три години без причастие!

...

‒ А ти какво си направил? 

Архимандрит Андрей (Конанос)
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‒ Откраднах. 

Да се говори така е много лесно, но 
тези думи никога няма да докоснат 
истински човешката душа. И ако 
разбереш защо човек върши един или 
друг грях, с това ще се уподобиш на 
Христос, Който знаел причината за 
всеки грях и поради това обичал всич-
ки. Защото Той и прощавал, и изпра-
вял хората чрез техните дела. 

Човек няма да се почувства безнака-
зан, ако му кажеш: „Бог те обича!” Ако 
духовникът ти каже: „Дете мое, Бог 
те обича!”, то колко развратен и са-
моуверен човек трябва да бъдеш, за 
да отговориш: „Е, тогава ще греша 
още повече!”. А някои смятат, че ако 
кажеш на грешника: „Внимавай, ще по-
паднеш в ада!”, той ще се изправи. Но 
тези думи са само заплаха, сплашва-
не. Те не водят до любов... 

Едва ли ще се намерят хора, които 
никога не са се чувствали виновни в 
собственото си семейство. Аз на-
пример постоянно изпитвах това 
чувство, когато родителите ми се 
караха. И като станах свещеник, 
често чувам от млади хора, идващи 
при мен на изповед: „Родителите ми 
се карат! Аз съм виновен за това, за-
щото съм лош ученик”. Или: „Моите 
родители се разведоха и аз се чувст-
вам много зле. Ако бях по-добър, те не 
биха се развели!” 

Изобщо, децата са склонни да пое-
мат върху себе си отговорността за 
нещо, което не зависи от тях – за по-

стъпките на собствените си роди-
тели. Защо става така? Понякога те 

сами знаят отговора на този въпрос: 

„Защото родителите сами ми казаха 

това. Когато правех нещо не както 

трябва, те ми казваха, че съм лош”. 

Е, след като детето за десети път 

чуе, че е лошо, то, разбира се, за-

почва да вярва в това. И в това, че 

е виновно за всичко. Казвам това за 

по-леките случаи. А когато майката 

нарича своето дете магаре, негод-

ник, безделник, измет, и при това го 

бие? Тогава детето окончателно се 

убеждава в това, че то е истинско 

чудовище. Защото в противен случай, 

защо щяха да го бият? 

Ние сме израснали с това чувство 

за вина. Но то постоянно има нужда 

от подхранване, за да расте и да се 

развива. Една девойка ми каза, че без 

това чувство животът º няма сми-

съл. Чувствайки се пълна неудачница, 

тя трябваше постоянно да намира 

причини за своите неуспехи, за които, 

както º се струваше, тя и сама беше 

виновна. 

Когато работех в училище, виждах 

как някои деца преди изпитите прос-

то се разболяваха. А други идваха при 

мен след уроците и казваха: 

‒ Отче, моля те, не разказвай всичко 

на майка ми! 

‒ Но аз нямам никакви претенции към 

теб! 

‒ Да, но ти не би могъл да помолиш и 
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учителя по физика да не º казва нищо, 

защото тя ми каза да стоя вкъщи, до-

като си дойде от училище и да бъда 

готов за всичко! 

Юмруци, заплахи, наказания, страхо-

ве... Нима е възможно по такъв начин 

да устроиш духовен живот, да форми-

раш духовен човек? И след това идва-

ме точно такива и в Църквата! 

‒ Отче, моите грехове са толко-

ва ужасни! Сега аз се страхувам 

да гледам и Бога, и свещениците, и 

Църквата, и тайнствата. Чувствам 

се толкова виновен, че не мога и да се 

приближа към тях. 

Защо ние култивираме образа на та-

къв „бог”? Нали Бог не е такъв. Ако 

Той беше такъв, то Сам би ни го ка-

зал, след което и ние бихме могли да 

говорим така на другите хора. Но Той 

никога не ни е казвал това, а обратно-

то: Иди си и недей вече греши (Йоан. 

8:11); Прощават º се многото грехо-

ве, задето много обикна (Лук. 7:47). 

Същото казал Той и на Самарянката, 

която вървяла към женското щастие 

по грешен път. 

Света Фотиния (така се наричала 

тази евангелска Самарянка) имала 

петима мъже. Но Господ видял в ней-

но лице на първо място не порочна 

жена, а жена, която се стреми към 

щастие, но не може да ограничи своя 
избор само до един от тях. Не нами-

райки този единствен, тя се суетя-
ла, търсела, без да може да се спре. 
Но тази неудовлетвореност, тази 
жажда за нещо истинско º дала 
възможност да стане по-отворена 
за думите на Христос – за разлика 
от останалите, които всичко ги ус-
тройвало и които нищо не търсели. 

Не зная как Господ характеризира 
нашето поведение. Няма ли Той да 
отхвърли това, което ние смятаме 
за високонравствен живот, както 
отхвърлил фарисеите, които прите-
жавали изключително положителни 
качества, но на които Той казал: „Не 
ви познавам! Мои деца са скверните 
грешници, блудниците. Разбойникът, 
Мария Египетска са в Рая. А вие, кои-
то сте толкова добри, благочестиви, 
чисти и непорочни формалисти, сте 
нечисти за Мене!”? Неговите думи 
предизвикали истински шок у фари-
сеите. 

Затова, братя и сестри, нека не се 
опитваме със своите думи и постъп-
ки да предизвикваме чувство за вина 
у ближните. Не бива и да приемаме 
това чувство върху себе си. Нали 
всеки отговаря само за себе си. Всич-
ко, което е станало в твоя живот, е 
станало благодарение на теб. Зато-
ва не се опитвай да прехвърлиш вина-
та на майка си или баща си. 

При мен дойде една млада жена и каза: 

‒ Без работа съм. Никъде не съм учи-
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ла, нищо не съм завършила, нищо не 
съм постигнала. 

И нейният извод беше следният: 

‒ И за всичко това е виновна моята 
майка! 

Тя искрено вярваше в това, което 
казваше! Защото така живее съвре-
менното общество – винаги можеш 
да намериш някой виновен за твоите 
проблеми. 

В отговор аз º казах: 

‒ А с какво е виновна твоята майка? 

‒ Тя не ми позволи да постигна какво-
то и да било, да уча нещо, да отида в 
чужбина, например! 

‒ Почакай. Познавам една девойка, чи-
ято майка също беше такава. Но тя 
успя и да се изучи, и да отиде в чужби-
на, и да получи образование там, и да 

се омъжи, и да роди деца. Как при нея 
това се е получило? 

Много е лесно да намерим „жертва”, 
върху която можем да прехвърлим от-
говорността за всички наши пробле-
ми. Но другите хора не са виновни за 
нашите трудности. Ето защо това, 
което родителите понякога правят 
по отношение на децата си, не е до-
бро. Кое точно? Те казват на дете-
то: „Заради теб баща ти умря!” Или: 
„Заради теб баща ти вдигна кръвно!”. 
Или: „Ако станеш монах, ще умра!”. 
Или: „Ако се ожениш за това момиче, 
няма да го понесем! Вече сме ти наме-
рили годеница!”. 

Какво е това? Създаване на чувство 
за вина и угризения по един косвен и 
много подъл начин. Защо да правим 
така? Животът на всеки е уникален 
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и не прилича на ничий друг. Никой не 
е отговорен за нищо до такава сте-
пен. Всеки води своята борба. 

Затова не бива да се занимаваме с 

емоционален шантаж. 

Веднъж в църквата, в която изповяд-

вах, беше дошла отдалече една жена. 

Тя се приближи към мен и ми каза: 

‒ Дошла съм специално заради Вас! 

Вие сте невероятен! 

Аз отговорих: 

‒ Не бива да ме хвалите, защото ще 

повярвам. 

‒ Но аз искам да се изповядам при Вас! 

Наоколо имаше много хора и аз я по-

питах: 

‒ На колко сте години? 

‒ На шестдесет и три. 

‒ И на тази възраст нямате духов-

ник? 

‒ Имам, но искам да се изповядам при 

Вас! 

‒ Но аз нямам време! При мен са дошли 

много хора на изповед. 

‒ Ама аз съм дошла чак от Коринт! 

‒ Много ми е приятно, че сте дошли 

отдалече, но ние не сме се уговаряли 

да се видим и да се изповядате при 

мен. 

‒ Моля Ви, отче! 

Лицето на жената придоби сериозно, 

дори свирепо изражение – изражение, 

на което вече нямаше нито усмивка, 

нито умиление. Тя се обърна с гръб 

към мен, но после се обърна обратно, 

закани се с пръст и произнесе: 

‒ Заради Вас повече няма да прекрача 
прага на църквата! 

‒ Какво говорите? Къде отиде всичко, 
което казахте преди това? Какво да 
кажеш на това... Правете както зна-
ете! 

Тази жена искаше да ме накара да се 
почувствам виновен. Думите º тряб-
ваше да ме съкрушат. Това беше по-
следният º коз; заради теб вече няма 
да дойда на църква, а ти ще се измъч-
ваш от угризения на съвестта, ми-
слейки за това, че сега аз ще попадна 
в ада. Не искаш ли? Значи трябва да 
ме изповядаш. 

Казах на тази жена: 

‒ Не мога да Ви изповядам. И тряб-
ва да знаете, че малко преди Вас 
при мен дойде друга жена, на която 
също се наложи да откажа. Тя отго-
вори: „Благослови, отче. Ще отида 
при друг свещеник”. Защо не каза, че 
повече няма да стъпи в църква? Има 
много свещеници. 

Тази игра: „Отстъпи ми, защото в 
противен случай ще направя това и 
това” говори само за едно: човекът е 
психически нестабилен и не е стъпил 
здраво на земята. 

Превод Татяна Филева

Източник: www.pravmir.ru.
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Валерий Татаров: АЗ СЪМ 

БИВШ АЛКОХОЛИК

Анна Ершова
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Културната 
употреба на алкохол 
като културно 
самоубийство

Как ви се струва идеята, пред-
ложена от няколко депутати, 

за забрана на продажбата на ал-
кохол в петък? Тя бе отхвърлена 
веднага, но предизвика активни 
обществени дебати.

Да, акцията бе прекратена на мига. 
Същия ден на обяд чухме отговора, че 
затварянето на магазините за един 
ден няма да има никакъв ефект. Искам 
да попитам: „А вие какъв ефект очак-
вате?“ Това трябваше да бъде сим-
волична акция, сигнал от държавата 
към обществото: „Хора, пиянството 
е бич, ние постепенно ще въвеждаме 
зони на трезвеност“.

В своите предавания той говори по теми, които повечето от нас 
обсъждат само на масата в кухнята. А изказвания като: „Ех, че 
гадина е този Татаров“ приема като комплимент. Понякога зву-
чи рязко или както той сам казва „екстремно”. Според него така 
трябва, за да се събудим от летаргичния сън. За държавната „ал-
кохолна“ политика, за това, кое може да бъде забранено и кое не 
трябва, разказа Валерий Татаров.

Валерий Татаров е петербургски телевизи-
онен журналист, режисьор и политолог. От 
1991 година работи в различни медии в Пе-
тербург като автор, водещ, кореспондент 
на федерални средства за масова инфор-
мация. Бил е и военен кореспондент в го-
рещи точки от света. Участник е в много 
телевизионни проекти на петербургската 
телевизия. От 1997 годена се занимава с 
авторски телевизионни проекти. Заснел е 
документалните филми „Вярвам в човека“, 
„Лична сметка“, „Искам дете от Русия“ и др. 
Преподава в няколко висши учебни заведе-
ния.
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Битува мнението, че е по-до-
бре да не се забранява, а да 

се възпитава култура на употре-
ба на алкохол. Ако се затворят 
магазините, хората ще купуват 
нелегален алкохол.

Така и така се купува нелегален алко-
хол и без всякакви акции за обучение 
по културно пиене. В това са заин-
тересувани лобистите на алкохол-
ния бизнес. Аз самият започвах да 
пия културно, а завършвах със запои. 
Културното пиене е като културно-
то самоубийство: да не скочиш от 
небостъргача и да се размажеш на 
асфалта, а красиво да си прережеш 
вените във ваната сред плуващи 
бели рози. Не, аз смятам, че в Русия 
са нужни твърди забраняващи мерки. 
Държавата трябва да има ясна пози-
ция, ясно отношение към алкохола.

Как да се изразява тази пози-
ция?

Със същите тези трезви петъци, за-
дължителни предавания по телевизи-
ите. Но най-важното трябва да бъде 
извеждането на алкохолните напит-
ки от хранителните магазини. За-
щото това не е хранителен продукт, 
а вещество, което променя съзна-
нието, да вкусно, да слабоалкохолно, 
но променящо. Свободата на избора 
трябва да е в чист вид: искате – пий-
те, искате – не пийте. А сега и да не 
искаш, пак пиеш, прекалено много са 

предложенията. Околните те сочат с 
пръст. „А ти защо не пиеш?“ – „Прос-
то не искам“. – „Болен ли си?“ Колко 
пъти съм го чувал! И някак си разго-
ворът става тежък – сред нас има 
трезвеник…

Когато няма мерки от страна 
на държавата какво може да 

направи конкретното средство 
за масово осведомяване или кон-
кретният журналист?

Държавната политика към проблема 
е определяща. Аз често правя пре-
давания за пиянството и трезве-
ността, но аз съм чуждо тяло в жур-
налистическото общество, цирей, 
който не се харесва, затова и нямам 
последователи. А и не всеки може 
да притежава моята откровеност, 
наричана по народному дързост - да 
говориш, изхождайки от собствения 
си опит.

Водя предавания за трезвеност по 
радио „Мария“, където си позволя-
вам откровени признания. Така и 
започвам: „Здравейте, аз съм алко-
холик! Вие ме познавате от ефира, 
но сигурно не знаете за моя печален 
жизнен опит. Ето ме, такъв, какъв-
то съм. Но аз се промених и затова 
говоря за проблема си с лекота и мъ-
жество“. Това предизвиква интерес, 
говори не теоретик, не токсиколог, а 
свой. Отношението към това, което 
говоря вече е друго.
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Можем ли  
едновременно  
да обичаме  
и да пием?

В кой момент „културно пиещи-
ят“ се превръща в пияница? 

Да допуснем, че съпругът смята, 
че две бутилки вино два пъти в 
седмицата не са нищо особено, 
всичко е под контрол. А съпруга-
та прави скандали.

Ако тези бутилки не го променят, то 
трябва да се премълчи. В друга си-
туация, след време, намирайки се в 
обятията му, жената може да каже: 
„Вася, обичам те, но така се чувст-
вам напрегната. Страхувам се за 
теб. Помисли, моля те, защото може 
да се случи нещо лошо“.

Разбира се, системната употреба 
на нискоалкохолни напитки рано или 
късно води до повишаване на дозите 
и градуса. Но най-страшната заблу-
да на всички съпруги е, че могат със 
строгост да преборят алкохолика и 
да решат проблема. Изцелението от 
алкохолизма е индивидуална работа, 
бих казал даже интимна, изискваща 
честно уединение сам със себе си. 
Това е като разговор с Бога. Никой 
никога никому няма да може да по-
могне. Може би само брат на брата, 
който сам е преминал през този ад. 

А при останалите е само истерия 
и строгост. Аз съм се сблъсквал с 
това: заключваха ме, криеха ключо-
вете и единственото чувство, кое-
то изпитвах беше ненавист. Всеки 
сам трябва да достигне дъното, сам 
да се отблъсне и да изплува на по-
върхността.

Точно от това се боят съп-
ругите.

Нека говорят за това, но не в момент, 
когато съпругът пие. Нека се случи по-
сле, когато е трезвен. Той не само пие 
и злоупотребява, явно с него се случва 
нещо тежко, мъчително, щом в трезво 
състояние не намира удоволствие от 
живота. Казано под секрет, пиянство-
то е тежка работа. Нищо хубаво няма 
в него. Когато си млад съществува 
една еуфория и измамна лекота. Но с 
възрастта това изчезва и на смяна 
идва тежестта на битието. Пийнал 
си и като че ли тежестта изчезва. 
Добавяш още и още за да се задържиш 
по средата между щастието и нещас-
тието. В този момент се чувстваш 
добре със себе си, а съпругата ти на-
трапва своята воля: „Спри“. На теб ти 
е хубаво, а тя ти пречи!

Трудно ми е да си представя 
как мъжът се е напил вечер-

та, а на сутринта жената под-
бира нужните думи…

Не искам да давам съвети на жени-
те. Но искам да повторя нещо важно: 
там, където има пиянство и където 
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има отвращение към пияницата, там 
няма любов. Който обича, не предава 
любовта си. Как мога да обичам и да 
пия едновременно? Моята любов е не-
пълноценна, болна. Когато се влюбих 
сериозно втори път и се ожених ра-
достта ми вече е само в семейство-
то. Какво е алкохолът? Той е подмяна 
на радостта. Ако обичаш и се грижиш 
за децата си как ще се прибереш при 
тях пиян? И този мъж с двете бутил-
ки вино е там, където нещо не върви, 
там любовта си е отишла заедно с 
радостта, а алкохолът е дошъл като 
заместител.

На мен също ми е интерес-
но коя е причината за пиян-

ството? Празнота в душата ли 
е или химическа реакция?

Започвайки за пръв път си мислиш, 
че с помощта на спирта можеш да 
решиш някакъв проблем. Този, който 
пие, се чувства по-смел, по-талант-
лив и мозъкът го запомня. Той помни 
тази „радост“ и след известно вре-
ме сигнализира: „Скучно ти е? Пак 
ти е зле? Отново смяташ че живе-
еш лошо? Пий. Помниш ли, беше ти 
хубаво“.

Фото: Станислав Марченко, „Вода живая“
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Отвратително е  
да държиш в ръце  
черен дроб  
на алкохолик

Говорихме за възможните при-
чини за пиянството. А вие как 

започнахте?

Ако си съвестен по принцип, когато 
започнеш да лъжеш в живота си, съ-
вестта ти се оттегля в летаргичен 
сън. Пийнал си и хоп… „Какво толко-
ва се измъчвам?“ Когато разбрах, че 
пия защото ми е хубаво да забравям, 
че имам съвест и дългове първо прес-
танах да лъжа. „Знаете ли, Иван Се-
мьонович, отдавна исках да ви кажа, 
че сте подлец!“ Станах праволинеен 
и рязък. Излишните приятели отпад-
наха, но се появиха много истински. 
Появиха се предложения, проекти, ра-
бота, която ми липсваше, пари, които 
нямаше да изкарам, ако пиех. В края на 
краищата всички искат да работят с 
човек, който не лъже.

Всички знаят, че аз трудно общувам. 
Не всички обаче знаят, че по принцип 
съм добър човек. Аз просто съм „зъл“ 
в работата, праволинеен съм, но пък 
съм перфекционист. Ето ти дого-
вор, ето ти поръчка за документален 

филм. По този начин заработих пари-
те за апартамент.

Тоест вашето дъно, от което 
се отблъснахте са били ре-

дица умозаключения?

Моето дъно беше в известен смисъл 
физиологично. Господ ми е подарил 
тежък махмурлук и аз много страдах. 
Особеност на организма. Често виж-
дах как пием заедно, на сутринта при-
ятелите ми са свежи, а аз съм разва-
лина. А в професията ми е необходимо 
да съм във форма.

Сам ли се измъкнахте или ви 
помогнаха?

Сам. Макар че преминах през всич-
ко – токсиколози, психиатри, у нас и 
в чужбина. Малко преди да спра при-
съствах на аутопсия на алкохолик. По 
принцип мозъкът е розов на цвят, а 
там видях десетки микроинсулти и 
поразени зони, те са други на цвят, 
защото са мъртви. Гледах всичко 
това като омагьосан. Беше ми нужен 
образ и го получих. След това ми раз-
решиха да пипна черния дроб. Отвра-
тително е да държиш това нещо в 
ръце. Довърши ме обаче белият дроб 
на пушач. Когато се отваря гръдния 
кош оттам се носи мирис на катран, 
смесен със смрадта от трупа. Аз го 
запомних. Включи се рефлексът и не 
се изключва вече толкова години.
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Да вдигнем  
наздравица със 
спринцовки?

Как се прави ефективна про-
филактика? Имате двама 

сина, как ги предпазвате?

Имам и две дъщери от първия брак. 
Те са големи, самостоятелни, дами… 
Нищо не можеш да направиш, със за-
плахи не се получава. Просто в семей-
ството трябва да цари атмосфера 
на истина, доверие и вяра. Ако вкъщи 
всичко това е заложено, улицата е 
безсилна. Ако в семейството всички 
са честни, ако има диалог, ако никой 
никого не предава – децата виждат и 
чувстват. В дома въобще не трябва 
да се внася алкохол.

Въобще? И даже шампанско на 
Нова година?

Не трябва! Всичко започва с шам-
панското. Не можем да пием вода? 
Нашата „съветска“ представа е, че 
по малко може. Как можем малко да 
изневерим? Как така на масата ще 
има алкохол и аз ще се чукам с деца-
та? Значи можем и със спринцовки да 
вдигнем наздравица? А каква е разли-
ката между водката и хероина? Нека 
ви отговорят наркоманите. 

Вие смятате, че няма разлика?

Да, абсолютно. Не сте ли вижда-
ли пиян човек? Той е тежко отровен, 
той просто е никой. Полужив. Су-
тринта нищо не помни. Той се връща 
от оня свят. Взех интервю в затво-
ра от мъж, осъден за убийство след 
употреба на алкохол. Той разказва: 
„Събуждам се, чувствам се зле. Мисля 
си, вчера прекалихме. Отварям очи и 
виждам, че съседът лежи на дивана, а 
в гърба му забита брадва. Започвам 
да си спомням, че бяхме само двама-
та“. Убил е човека с брадва и нищо не 
помни! За какви компромиси говорим!

Според вас пътят към трез-
веността трябва ли да води 

към вярата?

Важно е да уточним какво разбираме 
под „вяра“. У нас още от съветските 
времена вярата прилича на партий-
ността. Дълги години смятах, че 
съм вярващ, „щом съм руснак, значи 
съм православен“, но на практика бях 
абсолютно невярващ. Моето беше 
гражданско чувство, а не духовно. 
След това, когато видях закономер-
ността между своето поведение и 
Неговата милост или изпитания, аз 
разбрах какво е истинска вяра.

Говоря ви за пряката връзка между 
вяра, трезвеност, любов и чест-
ност. А вярата, съчетана с пиян-
ство, изневяра и нечестност не е 
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вяра. Нещо като: Аз съм партиец, 
ходя на събрания, но понякога пре-

спивам в изтрез вителното, там се 

откупвам, после следва покаянието 

ми и партийността ме оправдава. 

Днес много от нас продължават да 

бъркат понятията, а често и наши-

те йерарси изискват именно пар-

тийност във вярата. „Дайте да уве-

личим количеството на енориашите, 

да строим църкви“. По принцип това 

не може да не ме радва, защото коли-

чеството ще прерасне в качество. 

Но за мен изначално е важ но именно 

качеството.

За човека, който се опитва да спре да 

пие, Бог често се превръща в токси-

колог: „да, вярвам, вярвам“, и започва 

да си внушава, че се е излекувал. Той е 

станал вярващ сякаш е взел партиен 

билет и чака ред да се промени. А на 

практика се занимава със самолече-

ние и място за Бога тук няма. Но има 

такива страдания, които не искам да 

си спомням, когато ти е толкова зле, 
че виждаш края.

Много пъти съм интервюирал хора, 
които разказват: „Ето това е. Прос-
то идва краят и падам на колене“… 
Защо? Та той никога в живота си не е 
правил това, а изведнъж нещо го про-
низва. Това е вече друго. Това е опи-
тът на вярата, опитът от срещата 
вече няма да изчезне. Това е същото 
като алкохолизма, колкото и грозно да 
звучи, получил си малко радост и вече 
търсиш пътя да се върнеш към нея. 
Четеш молитви, постиш, участваш в 
службите, само и само да върнеш оно-
ва състояние, отново да почувстваш 
срещата с Бога. В тази координатна 
система пиянството и наркомания-
та са антивяра, там е добре и без да 
търсиш Срещата. Това е противопо-
ложният полюс на вярата.

Превод от руски Жанета Дилкова

Източник: www.pravmir.ru

ДРУГИЯТ СЕВЕРОЗАПАД          Йордан Радичков
           Милчо Спасов
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ДРУГИЯТ СЕВЕРОЗАПАД          Йордан Радичков
           Милчо Спасов

ОБРАЗИ
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Човекът, 
който 
сееше лъвове
В  п а м е т  н а  Й о р д а н  Р а д и ч к о в

Маргарита Друмева
ОБРАЗИ



42 43

Човекът, 
който 
сееше лъвове
В  п а м е т  н а  Й о р д а н  Р а д и ч к о в

ОБРАЗИ

„Есента баща ми умря и тогава аз 
продължих да сея лъвове в нивата 
и да жъна зайци от нея. Съседите 
известно време се смяха, че сея 
лъвове, а жъна зайци, но после прес-
танаха да се смеят и взеха да ме 
гледат накриво. Откъде-накъде, ви-
каха те, ние ще сеем леща, а той ще 
сее лъвове! Той да не би да е по-горе 
от нас! За да угодя на съседите, се 
отказах от лъвовете и почнах и аз 
да сея леща. Тогава те почнаха да 

се смеят и да говорят зад гърба ми, 
че не става човек от мене. Баща 
му, викаха те, сееше лъвове, а тоя 
седнал да сее леща. Тогава разбрах, 
че не трябва да слушам съседите. 
Сей лъвове, милостиви читателю, 
та макар и да жънеш зайци! Може би 
един ден съдбата ще те възнагради 
и сред мършавите зайци в твоята 
нива ще те срещне спокойно лъвът. 
Бог да те благослови!“ (Йордан Ради-
чков, „Домашна тетрадка“)

Художник Милчо Спасов
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Господ натоварил каруцата си и като вървял с нея нагоре 
по баирите, изтърсил от нея едно селце на име Калиманица, 
„малкото отечество“ на Йордан Радичков, човекът, който 
ни учеше да сеем лъвове. Сега селцето е дъно на язовир, но 
тогава то било цялата вселена на момчето с босите нозе, в 
която се побирала къщата, дворът с чистото пране, мама, 
която събира прането, циганите, които раздават кестени, 
войнишкото кепе, момичето, предизвикало първите сърдечни 

вълнения, селската главна улица 
с двете сладкарници. Тепавица-
та край сиромашката река, мал-
ката църквица с кръста, изко-
ван от два ралника, воденицата 
и кладенците са в центъра на 
картината, оградена от камъни 
като диви зверове, в които дре-
мят много стихии. Отечество 
като „педя земя“, но колко много 
хора и идеи са утъпквали козите 
пътеки на българския североиз-
ток, оставили своя отпечатък в 
сърцето на едно момче.

Децата обичат кучето Мар-
чо толкова, колкото биволите и 
близките си. Пред вратата на къ-
щата баба е сложила слънчоглед, 
та като дойде дяволът, да се спре 
и да каже: „Я, тия пък тук турили 
слънчогледова пита! Я да преброя 
колко дупки има в тая пита!“. И 
ще забрави да влезе в къщата, че 
облаците клякат върху хълмове-
те и се задава Войната. Макар да 
е далеч тя, селцето живее с нея. 
Хората продават беднотията си, 
един – скъсания мях от хармони-
ката, друг – единствения оцелял 
ботуш – може някой еднокрак да 

„Бомбето бе „Борсалино“ и трябва да отбележим, че тога-ва то минаваше за монтевереса на бомбетата (европейците  наричаха  Монт  Еверес най-високият  връх на света, Чомолунгма; той още не бе изкачен от Тенсинг и Хилари и поглъщаше много експедиции в ледниците си). Итали-анците  си имаха тайна за производството на щумпа, от които се правеха бомбетата, затуй бомбетата им бяха най-леките в света.

Напредналите и цивилизовани държави се съпротивяваха на  бомбето, цилиндърът  правеше отчаяни опити да се задържи и въпреки съпротивата си, се ограничи в сфе-рата на дипломацията. Когато застреляха сръбския крал във файтона, бомбето първо прикри страха върху лицето на монарха, защото лицето на един крал трябва да бъде или усмихнато, или мъжествено, или благородно, но ни-кога - изплашено. Бомбето проникна постепенно в Европа, изхвърли в Дунава  влашката и маджарската  филцова  шапка,  изтика на север наперената тиролска шапка и проникна дори на  Британския  остров,   като превзе ан-гличаните за голяма тяхна изненада. Британските жители  продължаваха  да  пушат  лули край камините и да че-тат Дикенс, и приеха бомбето с усмивката на Мона Лиза, започнаха да го разхождат в прочутите си ролсройси и се примириха, че със същата усмивка са доказали също тъй, че са парламентарна  държава.

Та, тъкмо в това време, когато едната половина на зе-мята бе под сянката на бомбето, а другата половина под сянката на желязната войнишка каска, нашият българин си купи въпросното Бомбе от Италия, преди да тръгне на път за своето отечество...“ („Малки жабешки истории“)
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го купи, а пчелите раждат 
горчив мед. Камъкът около 
селото крие я звяр, я човек, 
я разпятие, но само камено-
делецът може да разпознае 
какво спи в него. Пипнат 
ли го нечисти ръце, обаче, 
камъкът става на сол. Не 
може предателят да из-
дига паметник на героя. В 
един камък спи ангел. Е, „не 
е кой знае какъв ангел, ама 
при нашата беднотия, все 
пак е ангел“...

В небето над селцата на българския Северозапад преминава 
големият Аристотелев път за прелет на птиците. Уморени 
кацат ятата в топлиците за почивка и да си набавят храна. 
Добре дошли на българска земя! Тя е „малка по територия, но 
сърцето на българина е голямо и в него винаги има място за 
изпратения от Бога човек“. Или за щъркел... 

„Живеейки под този въздушен път, ние виждаме постоянно 
как Бог се е погрижил за всичко. И как нищо на този свят не 
става без Божието благоволение“.

Година преди да тръгне на училище, едно куче предизвиква 
такъв страх у малкото момче, че то загубва гласа си. Най-
добра приятелка на бъдещия писател в тези години е Глухо-
нямата, която го хваща за ръка и го води на реката, да ловят 
попови лъжички и малки жабчета. Завинаги у него ще остане 
усещането за присъствие на още един човек, който го гледа 
през рамото. И се чувства задължен винаги когато говори, 
да говори и от името на глухонямото момиче... На 13-годиш-
на възраст Йордан Радичков изгубва баща си Димитър. Не-
говата майка сама отглежда двамата си сина. 

Момчето често е слушало следната история: преди вре-
ме около трийсетина човека от село Калиманица емигри-
рали в Америка, поработили там и се върнали. По време 
на войната близо до селото паднал американски самолет. 

ОБРАЗИ

Художник Милчо Спасов
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Седемте американски пилоти били 
арестувани и докарани в селото с 
каруца. Бившите емигранти, които 
са били работници по Мисисипи, на 
развален английски започнали да 
разпитват пленниците дали знаят 
еди-коя си река или „фарм“. Америка-
нците били потресени – в тази дива 
страна, в това диво място, в това 
малко селце хората говорят англий-
ски и знаят имената на американ-

ски реки, за които те дори не били 
чували...

Йордан Радичков завършва гимназия в 
Берковица през 1947 г. По български 

език и литература изкарва все трой-

ки – никога не се научава да пише съ-

чинения по правилата, с увод, изложе-

ние и заключение. Започва и свършва 

както си ще всяко съчинение, без ша-
блон, но с много красота – така, как-

Художник Милчо Спасов
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то разказва народът. До края на живота си писателят няма 
да спазва правилата и ще следва интуитивното си вътреш-
но усещане за разказ, което не може да се научи в универси-
тета. Никога не посяга сам да си поставя ограничения или 
да спазва указания как се пише. „Университета го виждах от 
трамвая“, споделя писателят по-късно. Затова пък цялото 
му творчество е един уникален неповторим университет. В 
делника стават толкова много чудеса, но трябват Радичко-
вите очи, за да ги видиш.

„Аз може би съм разглезен малко от Бога... писането винаги 
ми е било лесно“.

Родното място на писателя – селцето, „изпаднало от кару-
цата на Бога“, остава под водите на язовира, но животът 
в него, хората живеят в неговото творческо въображение. 
Филмът „Последно лято“, който режисьорът Христо Хри-
стов реализира през 1974 г., започва с кадри от разрушава-
нето на къщите в съседното на Калиманица село Живовци. 
Хората изоставят домовете си, само „последният мохикан“ 
не иска да напусне своята „педя земя“. В 
напразната съсипия на стотици животи 
вероятно се крият корените на безре-
зервната преданост на писателя към 
родния Северозапад. „Всичко, което съм 
написал, е от моя любим край, който е 
като дълбок кладенец. Аз каквото мо-
жах, изгребах“... А филмът получава на-
гради в Атланта и Лос Анджелис, САЩ, 
в Тулон, Франция... 

„Българинът, особено този от нашия 
ветровит северозапад, отглежда 
своите разочарования като Божия благословия. Но 
не защото е силен, или защото така трябва. А защото е 
разбрал, че това е естествено. И понякога се случва и така, 
че вместо да отстреля взетия на мушка дивеч, той навежда 
очи към очертаната върху белия сняг червена нежна спирала 
на свои и нечии чужди грешки и вижда в белотата на про-
пуснатия миг как се разстилат пред него шарените черги 
на детството... Дали защото точно в този миг на среща 

„Ако вие, деца, някъде по пътя си срещнете птича перушина, недейте я отминава. Повдигнете я от земята и я пуснете да полети и тя ще ви бъде много признателна. Защото една пти-ца може да бъде мъртва, но перата й са винаги живи. Недейте отминава нашата птича перушина, недейте от-минава спомена на нашия живот, а го съживявайте!“ („Ние, врабчетата“)

ОБРАЗИ

47



48 49

между Отсамното и Отвъдното разбира, че нищо не 
остава след човека, освен паметта?... Памет, облече-
на в думи. Думи-прошка, като от стара вълшебна при-
казка“.

Отдавна в любимия Северозапад на писателя вълшеб-
ството е като изсъхнал корен на цвете. Все по-рядко 
се излюпват „врабчета“ като Драги ми господине, Чику, 
Пиук и Мититаки. Днес децата растат с други герои, 
които имат квадратни глави и грозни тела. „Змейове-
те“, както са наричали там хората с повече акъл, от-
давна са прелетели океана към чужди земи, а родната 

пустее. Няма ги мъжете, които свирят на 
окарина, а околните спорят дали Господ 
ще пусне човека с окарина в рая „да му 
пищи в ухото“. Друг обаче отговаря:

„Бог, като чуе окарината, ще рече: 
„Брей, че съм глупав човек, сума глина 
похабих да направя човек от нея, а не се 
сетих да направя окарина. Човекът изле-
зе по-гяволско нещо от мене, взе глина и 
направи окарина. Да съм се подсетил по-
рано за тая работа, хич нямаше да правя 
човек от глината, ами щях да правя само 
окарини...“ („Заекът“)

След като завършва гимназия, бъдещи-
ят писател заболява от туберкулоза и се 
налага продължителен период на лечение 
от няколко години в с. Искрец, Софийска 
област, и в родното си село. Йордан Йов-

ков изключително много впечатлява писателя и лекотата, 
с която описва полето – чак ти замирисва на сено и билки. 
Чете руска литература, като от всички най-близко усеща 
Гогол. 

През 1949 г. започва да публикува свои импресии, разкази 
и очерци, а две години по-късно става кореспондент и ре-
дактор във в. „Народна младеж“. Сузи Гати е шеф на отдела 
„Писма на читатели“, това е бъдещата съпруга на писате-
ля. Благодарение на нея, служебно той за първи път ще види 
морето, мините, ще се срещне с изумителни хора и съдби, 

По тоя повод Драги ми господи-не направи следната забележка: Ти, драги ми господине, трябва да знаеш, че всяка жаба си знае гьо-ла и всеки колекционер, колекци-ята. Откъде-накъде си седнал да колекционираш влечуго, драги ми господине! Да си видял случайно някое влечуго да е седнало да ко-лекционира врабчета? Не си видял и няма и да видиш, драги ми госпо-дине, защото влечугото гледа как да те изяде, а ти си седнал да ги колекционираш! Еее, драги ми гос-подине, драги ми господине!“ („Ние, врабчетата“)
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а журналистиката ще го „хвърли“ 
на най-невероятни места. До края 
на 60-те години Йордан Радичков е 
редактор във вестник „Вечерни но-
вини“, после член на редакционната 
колегия на в. „Литературен фронт“, 
в продължение на две години работи 
в Българска кинематография.

Първата си книга с разкази „Сър-
цето бие за хората“, Йордан Радич-
ков издава през 1959 г. До средата 
на 60-те години издава още няколко 
сборника с разкази: „Прости ръце“, 
„Обърнато небе“, „Планинско цвете“, 
„Шарена черга“, „Свирепо настро-
ение“. Последният сборник е уника-
лен с асоциативните си отклонения 
от жанра, където липсва центърът 
на повествованието и верижната 
последователност от действия. В 
разказите му едновременно живе-
ят два свята, едниният – истински, 
другият    – вълшебен, хората са хем 
живи и при все това измислени. В раз-
казите се очертава посоката на не-
говия неповторим стил в съчетание 
на традиционни и нови похвати, сти-
лово смешение и самобитна метафо-
ричност, а разказите са изпълнени с иронично-анекдотична 
насмешка. Писателят едновременно е част от средата, на 
която принадлежи и от която произлиза, но я описва като 
наблюдател, от разстояние. 

С Емилиян Станев се запознава в редакцията на в. „Лите-
ратурен фронт“ и между тях се ражда истинско приятел-
ство поради силното духовно родство. Често разговарят за 
разни „хвъркати неща“, за кучета, ловни сполуки и несполуки. 
Извън редакцията не говорят за литература. Ловът е ис-
тинска страст и за двамата. Известно време те са част 
от елитната ловна дружинка на Тодор Живков, който ги е 

„Ние, малките народи, сме като 
мал-

ките деца – радваме се на всеки 
знак 

на внимание от страна на големи-

те. Ние не познаваме високомерие
то и 

надмеността и не ги обичаме. 
Може 

би защото не сме владеели други
 на-

роди. Вярваме, че всеки народ, г
олям 

или малък, има право на флаг 
и на 

глас. Страната ни е малка по тер
ито-

рия, но с течение на годините чов
екът 

тук е наименувал всяка педя 
земя. 

Като е давал имена, по този н
ачин 

българинът е покръствал земят
а ни. 

У нас даването на име се смят
а за 

кръщение. За да покръства земят
а си, 

човекът е избирал обърнатите към 

слънцето места, наречени Божи места.

Ние живеем тук, в нашата земя, пове-

че от 1000 години и смятаме, че
 ко-

гато в един дом се роди дете, то
 Бог 

разпростира благостта си над този 

дом, като изпраща в него Своя а
нгел. 

При пътуването си в страната
 Вие 

вероятно ще срещнете много роди
тели, 

извели на разходка своите анге
ли и 

дошли с ангелите си в църквата
“.

(Обръщение  

към папа Йоан Павел II  

на 24 май 2002 г.)

ОБРАЗИ
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водил в своето специално лично ча-
кало – къщичка върху високо дърво, с 
печка вътре, да ги сгрее в студените 
зимни дни. 

Натрупаните впечатления от това 
време писателят описва в пиесата 

„Образ и подобие“, която излиза го-
дини по-късно, през 80-те години на 
миналия век. Макар героите в нея да 
са съветници на царя, настоящите 
съветници на първия човек в държа-
вата се разпознават в тях, подози-
рат големи опасности за себе си и 
писателят чува такива „страхотии“ 
за произведението си, които и през 
ум не са му минавали. Пиесата е заб-

ранена, правят опити да сплашат пи-
сателя, че ще изселят семейството 
му от София, но мерките на властта 
срещу него не стигат до крайности, 
понеже творбите му вече се превеж-
дат на много езици, „Опит за летене“ 
се играе в Америка и в Москва... 

Иначе Йордан Радичков обича да ходи 
на лов сам. Вероятно ловът му е бил 
другият отдушник от директната 

политика, за която писателят казва 

загадъчно понякога: „Моите верблюди 

са по-стари от политиката“...

В сборниците разкази, които излизат 

от средата на 60-те до средата на 

70-те години отново главно действа-

що лице остава човекът: „Водолей“, 

„Козята брада“, „Плява и зърно“, „Как 

така“. Със средствата на гротеска-

та и пародията авторът представя 

сблъсъка между традиционализма в 

българското село и модерния градски 

живот. Преодоляването на човешка-

та самота е представено чрез сбли-

жаването на човека с природата, а в 

„Спомени за коне“, в сблъсъка между 

онова, което отминава, и историче-

ски неизбежното ново, което идва, се 

проявява онова стойностно старо, 

което е жизнеспособно и може да се 

приспособи в новите условия.

Неговите герои са някакви чудаци, 

които търсят изгубеното си прасе, 

вълнуват се от живота на жабите и 

птиците, абсолютно неадекватни на 

Едно време, к
ато слушах к

ак 

старите хора 
в моя край ра

з-

говарят помежду си, имах 

чувството, че си разменят 

златни монети... Сега, като 

слушам как 
всички ние р

аз-

говаряме помежду си, имам 

чувството, че си разменя-

ме книжни левчета, с
 които 

нищо не мож
еш да купиш

! И 

може би тъкмо з
аради това, 

че нищо не м
оже да се купи

 

с тях, си ги 
разменяме та

ка 

щедро помежду си!

Толкоз за едн
о левче.

(„Думи и дум
и“)
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големите лозунги, гигантските па-
метници и идеологическия патос на 
партийните секретари. Единият от 
героите му стига до прозрението, 
че „жабата е мрачно животно“, друг 
страда, че са убили зеленото му дърво, 
някакви хора се превръщат във вълци. 
Пълна е суматохата, където не знаеш 
„под коя капа какво има“. Самият Ра-
дичков нарича пиесите си „театрална 
ръченица“, представена в салони, къ-
дето „се играят предимно валсове“. 

Често канят писателя да пише сце-
нарии за новогодишните предавания 
по телевизията, след което неговото 
творчество навлиза трайно в бита 
на българите. От тях остават някои 
крилати фрази, които употребяваме 
и днес, но може би сме забравили кой 
е техният автор: „А какво да кажем 
ние с гайдите?“, „Висим като паяци в 
неловко мълчание“ и други.

В средата на 60-ге години писателят 
завършва своя роман-пътепис „Неос-
ветените дворове“, от печат изли-
зат сборниците с новели „Вятърът 
на спокойствието“ и с разкази „Ние, 
врабчетата“. По „Привързаният ба-
лон“ Бинка Желязкова започва да сни-
ма филм, а пиесата „Суматоха“ започ-
ва своя път по сцените на столич-
ните театри. В сборника „Барутен 
буквар“ Радичков използва уникалния 
художествен похват да прехвърля ге-
рои от разказ в разказ и от книга в 

книга, така че целият сборник е об-
рамчен от съединителни нишки.

Критиката се опитва да разгадае ли-
тературните влияния на берковския 
писател, прави паралели между твор-
чеството му и това на Светослав 
Минков, Кафка, Маркес. Това истински 
стъписва Радичков, който твърди, че 
започнал да чете произведенията на 
тези автори чак след като прочел в 
пресата, че се влияе от тях. 

Академик Петър Динеков, Светлин Ру-
сев, Тончо Жечев, Константин Павлов, 
Георги Чапкънов са сред най-близките 
приятели на Йордан Радичков. Режи-

сьорът Методи Андонов открива пи-
сателя за театъра, а Крикор Азарян 
прави балкански фестивал по пиеса-
та „Лазарица“. Всъщност тази пиеса 
е писана за Григор Вачков, който има 
специално място в сърцето на писа-

51
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теля. Именно той изиграва някои от 
най-запомнящите се роли в театъра и 

киното по пиесите на Радичков – „Су-

матоха“, „Последно лято“, „Привърза-

ният балон“, „Горещо пладне“.

В средата на 60-те години Зако Хе-

ския започва работа по филма „Горе-

що пладне“, по едноименната повест 

на Йордан Радичков. Това е история 

за спасяването на едно момче, чия-

то ръка е приклещена в основите на 

мост. Музиката е дело на Милчо Ле-

виев. Този филм печели множество 

награди у нас и в чужбина – за нови 

изразни средства в киното и „Сре-

бърната плочка“ в Швейцария.

„Ако съдбата на едно дете може да 

спре част от човечеството, то за 

съдбата на света човечеството 

трябва да спре движението на ця-

лата вселена и да я обърне в посока, 
нужна за неговото спасение. Всъщ-

ност, това е единствената посока“. 
(„Горещо пладне“)

Приятелството на писателя с Григор 
Вачков не е просто творческо и ин-
телектуално, а чисто в човешки план. 
Методи Андонов поставя „Суматоха“ 
в Сатиричния театър и предпремие-
рното представление поставя нача-
лото на едно дългогодишно приятел-
ство между двете семейства. Тогава 
Радичкови живеят на бул. „Волгоград“, 
където майката на писателя – баба 
Младена, е подредила дома в неповто-
рим колорит и уют. Празнуват всички 
празници заедно, а когато Григор Вач-
ков вози с колата си писателя, умира 
от страх, понеже „ти не знаеш кого 
карам, какъв човек е той!“ 

„Нашето приятелство започна от пи-
есата „Суматоха“. Млад, черен като 
циганин, напет и въодушевен, Григор 
Вачков излизаше на сцената на Са-
тиричния театър със знаме от не-

„Горещо пладне“
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остригана свинска кожа, за да извес-
ти, че: „Една суматоха не може без 
знаме! Няма нищо по-хубаво от това, 
да се развяват знамена и да се скан-
дира.  Ако аз бях началник на държа-
вата, щях да наредя половината от 
държавата да скандира, а другата 
половина да развява знамена и да бие 
барабани и ще излезем на първо мяс-
то в света!“ (Йордан Радичков, слово 
за 60-годишнината на актьора).

Своеобразен връх в приятелството 
между двамата е пиесата „Лазарица“, 
която е писана специално за Григор 
Вачков. Любопитно е, че писателят 
никога не е слагал индиго, когато 
пише на машина, и единственият ек-
земпляр от пиесата се изгубва. Ко-
гато пише втория вариант, Йордан 
Радичков обсъжда с Гришата сюжета, 
ситуациите, монолозите. Желанието 
на актьора е героят накрая да слезе 
при хората и да целуне земята, но 
отказът на автора за такова разви-
тие е категоричен. Младен Киселов 

завършва спектакъла в Сатиричния 
театър, представлението трае 2,5 
часа, а Гришата отслабва с 2-3 кило-
грама на всяко представление.

Критиката определя философията 
на „Лазарица“ като по-жестока и 
крайна от абсурда в пиесата на Бе-
кет „В очакване на Годо“, „защото 
страстите са български и абсурдът 
е още по-голям“.

Йордан Радичков и Григор Вачков са 
свързани толкова силно, че три дни 

Двама шопи в
ървели, едини

ят си води 

кравата по пътя. Гледат на пътя 

една жаба. Единият 
шоп казал – 

ей, 

ако вземеш д
а изядеш тая 

жаба, ще 

ти дам крава
та. И другия

т я изял. 

След това, ка
то повървели,

 тоя, дето 

получил крав
ата, вика на 

другия – 

абе, искаш ли
 да ти върна

 кравата, 

ако изядеш и
 ти една жаба? Колко 

му е, казва –
 ще изям. Той

, който е 

изял вече жабата, знае, ч
е не е тол-

кова лесно. Д
ругият изяжда жабата 

и той си му 
връща крават

а. И като 

повървели, по
вървели, един

ият вика 

на другия – 
е що ядохме 

жабите?… 

Ужасно, наистина. Та и ние, сами 

си изядохме 
жабите… За вс

ичко ние 

сами сме си 
виновни, нико

й не ни е 

виновен.

(Из последнот
о интервю 

с Й. Радичков
)

Григор Вачков в „Лазарица“
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след смъртта на Гришата (1980), 
Радичков получава инфаркт. Писате-

лят лежи в реанимация, а санитарят 

му пошушнал в ухото, че на същото 

това легло е починал Григор Вачков, 

след което за втори път в сърцето 

на писателя избухва срив.

Романите „Всички и никой“ и „Прашка“ 

Йордан Радичков публикува в среда-

та на 70-те години на миналия век, 

когато излизат от печат и пиесите 

„Януари“, „Лазарица“ и „Опит за лете-

не“. Заедно със „Суматоха“, те са иг-

рани в Австрия, Югославия, Германия, 

Гърция, Швейцария, Дания, Полша, Ру-

сия, Унгария, Финландия, Чехия, САЩ, 

Румъния и др. По това време (1973 до 
1986 г.) писателят е съветник в Съ-
вета за развитие на духовните цен-
ности на обществото към Държав-
ния съвет на Народна република Бъл-

гария, а през следващите три години 
е заместник-председател на Съюза 
на българските писатели.

През 1980 г. Йордан Радичков гостува 
в Швеция при първата му номинация 
за Нобелова награда за литература. 
След завръщането си пише в пъте-
писа „Малка северна сага“ как „...из-
дръжливото човечество, което изгу-
би всичките си гемии в своята тъж-
на и мрачна история, стои на брега 
на световния океан и продължава да 
се взира с надежда в океана“. Следва 
втора номинация за „Нобел“, но никой 
не може да каже защо и този път са-
мобитният Радичков не е отличен с 
тази престижна награда...

Пиесата „Опит за летене“ е поста-
вена в Берлин, но скоро е свалена от 
сцена поради следната случка: един 
източногерманец прелетял със соб-
ственоръчно направен балон над Бер-
линската стена. Йордан Радичков не 
се чувства притеснен от забраната 
да се играе спектакъла, а споделя 
на приятели: „Значи пиесата е свър-
шила някаква работа“... Скоро след 
това обаче, чувството му за хумор 
отстъпва място на умората и писа-
телят казва в едно интервю, че вече 
никого не би натоварил в балона... 

„Всички ние за съжаление остарях-
ме, без да се усетим, убихме децата 
в себе си. Човек непрекъснато убива 
нещо в себе си, докато накрая и сам 
себе си изтреби.“

„Опит за летене“
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През 80-те години получава много 
престижни международни награди, 
между които италианската „Гринцане 
кавур“ за белетристика и наградата 
на Кралския шведски орден „Полярна 
звезда“. През 1996 г. е вписан в Почет-
ния списък „Ханс Кристиан Андерсен“ 
на Международния съвет на детската 
книга за „Жабешки истории“. Произве-
денията му са превеждани на 37 езика 
и са издадени в 50 страни по света.

До края на 90-те години излизат от 
печат сборникът с разкази и новели 
„Верблюд“,  романът „Ноев ковчег“, 
сборниците с разкази: „Хора и свраки“, 
„Малки жабешки истории“, „Мюре“, 
„Умиване лицето на Богородица“, „Ав-
тострада“ и „Пупаво време“ („пупа“ 
означава „корем“ на някои диалекти). 

Последните години от живота си 
писателят прекарва в дома си на 
ул. „Оборище“, далеч от светски съ-
бития, политически кавги и „тълпи 
журналисти, въоръжени до зъби със 
звукозаписните си устройства“. Умо-
рата го е завладява и той не желае да 
пише. Чувството му за хумор е ста-
нало по-отсечено и саркастично: 

„Когато минах покрай съкровищница-
та на българската книжнина, видях, че 
сума народ се трупа там, чакайки не-
търпеливо реда си, и всеки стиска под 
мишница своето книжно дело, за да го 
поднесе пред олтара на отечеството. 

Тогава си рекох, че моето четиво ще 

бъде съвсем неподходящо за тая нава-

лица, още повече за съкровищницата...“

Радичков си отива от този свят в един 

мразовит ден на любимия му месец яну-

ари, 2004 г. Огромна опашка от хора 

пред храма „Св. Седмочисленици“ оти-

ват да го изпратят до вечния му дом. 

И до ден днешен произведенията на 

Йордан Радичков продължават да се 

издават по целия свят. По повод пре-

вода и отпечатването на „Барутен 

буквар“ на испански език в края на 

2014 г., е отбелязано следното: 

„На моменти всичко изглежда като 

омагьосано. Истинско и вълшебно, 

но с привкус на кална вода...  – това е 

литературата, създадена в бившите 

комунистически страни от Източна 

Европа: магически и социалистически 

неореализъм с привкус на кал“.

Признанието на литературния гений 

от Северозапада на България личи и 

по думите на проф. Джузепе дел Ага-

та от Италия:

„Радичков е не само голям индивидуа-

лен разказвач, но и представител на 

една голяма европейска култура. Той е 

идеалният посланик за такава мисия: 

с корени в българското минало, но спо-
собен да говори на сърцата на итали-
анците, на европейците и на хората 
от цял свят и да бъде разбран.” 
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„СЕДМОТО БИЛО“ 

НА ХУДОЖНИКА МИЛЧО СПАСОВ 

ОТ БЕРКОВИЦА

Маргарита Друмева

ОБРАЗИ
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Маргарита Друмева

Милчо Спасов е роден в село Черешовица, 
Берковско, през 1950 г. Първата изложба, в 
която участва, е през 1976 г., а от 1982 г. 
е член на СБХ. До днес има повече от 30 
самостоятелни изложби у нас и в чужбина  – 
Словакия, Унгария, Сърбия, Германия, 
Холандия. Понастоящем има изложба и в 
посолството ни в Берн. 

„С художника сме земляци от 
старата Берковска околия. 

Родени сме в две близки села. 
Родното село на художника 

се казва Черешовица, макар 
че джанките в него са повече 
от черешите. Стара планина 
тук очертава най-красивия си 

венец, като се започне от Вра-
чански камък на изток, мине се 

през Тодорини кукли, прохода 
Петрохан, връх Ком и се стиг-

не до Чипровския балкан. В 
средата на този венец е Мил-
човото село. Залезът на слън-

цето тук е дълъг. При залез 
Балканът така се надипля, че 
заприличва на театрален де-

кор, в който могат отчетливо 
да се преброят до седем била, 
надникващи едно друго над ра-

мената си. Светът на Милчо 
Спасов е от последното, сед-
мото било. Там човек може да 
общува единствено с козите 

и Бога. По-нататък са небето 
и държавната граница. Върху 
седмото било живее един на-
род, сякаш е от друга кройка, 

почти като измислен…“ 

Йордан Радичков
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Завладян от шеметния устрем 
на новите технологии, бързите 
скорости, лавината от инфор-

мация и градския шум, светът изти-
ча пред очите ни към точните форми, 
строгите линии, почти квадратните 
машинни очертания. Всичко е пер-
фектно изчислено – скоростта на 
светлината и размерите на слънче-
вата система, блясъкът на модерния 
автомобил и разбиването на атома, 
времето, стремглаво препускащо по 
своята невидима спирала... И като че 
ли няма друга алтернатива. Върти се 
целият свят в една мощна центрофу-
га и всичките му усилия са впрегнати 
да не се разхвърчи по периферията. 

А върху „седмото било“ живее народ 
в друга мяра и друга алтернатива, 

малко архаична, малко вълшебна, по-
вече наивна, но много сърцата. Там 
луната не е с каменно сърце, а е око-

то на небето. Стоборът не е място 

за разделяне, а за общуване. Дърве-

тата не са предмети за посичане 

и печалба, а носят очертанията на 

жена, която закриля и танцува за-

едно с извитото на мегдана хоро. 

Селските порти не се заключват с 

големи катинари и железни решетки, 

по-често проскърцват от старост, 

когато комшиите влизат в съсед-

ския двор да донесат кокоши яйца 

или да вземат чубрица за гозбата. 

На мегдана ври котле, дечурлигата 

обикалят наоколо с боси нозе в тре-

вите, яхнали пръчки вместо кончета, 
а очите им все в котлето. Мирисът 
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сбира всички в центъра на малкия 
свят, над който прелитат щъркели.   

Духовият оркестър свири между 
клоните на дървото може би „Ис-
кърското хоро“ на Дико Илиев – ма-
естрото от „дивия Северозапад“ 
на педята българска земя, където 
залезите са дълги и има време за 
седянка и люлки, за вслушване в ти-
шината, в пътуването на реката и 
в плясъка на птичите криле. Моми-
те с дългите коси и широките бели 
дрехи удивително приличат на анге-
ли, политнали над димящите комини 
върху килнатите покриви на прегър-
бените двукатови български къщи, 
разкривени и олющени, но живи с 

котките по балконите и с щъркели-
те върху керемидите. 

Понякога в центъра на хорото са бул-
ката и младоженецът, до тях сватба-
рите в златните си дрехи. Музикан-
тите са навсякъде – и по чардаците, 
и в каруците с опитомените коне, 
нито един празник не се случва без 
тях. Дори в дни на скръб, когато някой 
е напуснал земния живот, музиканти-
те не спират да надуват кларинети-
те. Музиката свири на всички тради-
ционни празници – и на Гергьовден, ко-
гато се връзват люлки треперушки, и 
на Великден, когато хълмовете, коне-
те, хората и щъркелите приличат на 
шарени великденски яйца.
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Малката църквица винаги е на най-
високия хълм, свещеникът крачи с ов-
чарската гега към нея, подкарал ста-
дото диви кози, уморени от скитане 
по каменните планински пътеки. Ко-
шарите са пълни с овце, между хора-
та щъкат петли, котки и патици. Те 
са си у дома, чувстват се уютно и са 
част от човешкото семейство. Няма 
кавги, няма прави линии и мозаечни 
образи, дори в зимните картини е то-
пло поради близостта на всекиго с 
всичко. Животът тържествува, той 
просто е. 

В Радичковите Аврамови махали, 
пратени на доизживяване от чинов-
ническата стихия като „стари обу-

ща с отпорени подметки и изпопада-

ли токове“, житейската философия 

не е заключена в сложни фрази и не 

следва обърканите лабиринти на чо-

вешката мисъл. Тук тя се изразява 

с полуусмивка, почти анекдотично. 

Никъде другаде по света не е измис-

лена и написана върху книга подобна 

афористична философия. Тук не прос-

то всичко живее в едно – минало и 

настояще, вълшебство и реалност, 

фантазия и битовизъм, хора, дърве-

та, къщи и животни, но отвсякъде 

струи уникално чувство за хумор, не-

измислено от човешкия ум, а извира-

що от дълбините на българския дух. 

Скамарените хълмове наоколо като 



60 61

стражи пазят този свят от ветро-
вете и промяната, приютили в ску-
та си пастелната патриархалност 
на българското село.   

Животните и те си имат свой език, 
чрез който си хортуват нещо кротко 
и топло. Щъркелът е протегнал дъл-
гата си шия, за да чуе по-добре какво 
казват конете, спрели под дъба след 
дългия бяг по оскъдните поля. „Няма 
мегдан без стар дъб по средата - да 
гледа и да помни кога какво е става-
ло... нали знаете, долепиш ухо до дъне-
ра на старо дърво и то започва да ти 
разказва...“ – споделя в едно интервю 
художникът Милчо Спасов. Видимо е, 
че хората знаят този език, разби-
рат какво разказва цялата природа 

и картината се затваря в пълнота. 
Толкова е възможно тук, на „седмото 
било“, приказката просто да се случи 
в своето сакрално измерение, с цяла-
та радост на дете, което вярва в ба-
бините истории за змейове, самодиви 
и герои, с неподправения възторг от 
искрящата светлина на живота...

Героите, които рисува берковският 
маестро върху изящните си платна, 
са същите, които писателят от Ка-
лиманица живописно беше нарисувал 
с думи. Това са герои константи, а 
разказът за тях продължава в друга 
картина, с нови щрихи, цветове и на-
строения. Именно разказ, който от-
веднъж разкрива сюжета на селския 
живот и Северозападна България. 

ОБРАЗИ
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Макар и с български колорит, потопен 

в родната митология и фолклор, пос-

ланието отива далеч отвъд граници-

те на родината и се приближава към  

общочовешкото. Не е случаен инте-

ресът на чужденците към картините 

на Милчо Спасов, много от платната 

му са собственост на частни колек-

ции в целия свят. И както испанци, 

англичани, французи, американци на-

мират частица от себе си в разкази-

те на Йордан Радичков, това се случ-

ва и с картините на художника от 

Берковица – историите-небивалици 

от българския северозапад са приети 

като свои до края на света.

Затова няма как да разкажем за карти-
ните на художника Милчо Спасов, ако 
не говорим с езика на Йордан Радичков, 
неговия земляк, приятел и брат според 
усещането и на двамата за народа, 
скроен другояче, живеещ там, където 
„човек може да общува единствено с 
козите и Бога“. Върху платната му е 
одухотворен оня чудат свят на бъл-
гарския Североизапад във всичките му 
сезони, на който докрай остава верен 
и  неповторимият майстор на словото 
от Калиманица. 

„До голяма степен този свят може 
да бъде наречен свят на тишината. 
Неслучайно в много от картините на 
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художника, макар и да изобразяват 
веселие, клане на прасе, крадене на 
мома, Ивановден, пролет и прочие, 
макар и да свири духова музика, вие 
ще забележите, че отвсякъде струи 
тишина. Всичко някак си е обгърнато 
и забулено внимателно и нежно от 
четката на художника, цветовете 
са приглушени, няма високи децибели. 
А и ехо няма. Милчо Спасов не е от 

онези млади планинари, които щом се 
качат на билото на планината, из-
викват с всички сили „Айларипи”. Той 
е художник, който не хитрува, а бла-
гоговейно докосва с четката си своя 
малък планински свят, за да не го 
наруши или нарани по невнимание” – 
казва Радичков при откриването на 
неговата изложба в ЦДНА в София 
през 1991 г.
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Протойерей ЕМИЛ ПАРАЛИНГОВ

Пропуснатите 
минути
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Пропуснатите 
минути

Св. Серафим Саровски съветва вся-
ка минута да се вглеждаме критично 
какво сме направили, казали или по-
мислили в предходната. Т.е. всяка ми-
нута да даваме отчет пред съвест-
та си – Божия глас в нас – за онова, 
за което ще ни се иска сметка на 
Страшния съд. Някой обаче може да 
каже, че една минута е твърде малко 
време, за да съгреши човек. Но колко 
време отнема изричането на една 
клевета, на една обидна дума?! По-
малко от минута. Тогава съвета на 
св. Серафим е напълно приложим…

Господи! На нас ни е трудно дори в 
края на деня да си направим така-
ва равносметка, а какво остава за 
всяка минута. Толкова много грижи 
ни тежат, с толкова много житей-
ски проблеми е обременена мисълта 
ни, нима ще имаме време и за това? 
Така че, когато съвестта ни осъжда 
за някоя изпусната лоша дума или не-
добра мисъл, ние се оправдаваме, че 
трудно сме могли да следим думите 
и помислите си поради многото гри-
жи и ангажименти през деня. Вината 
прехвърляме върху ситуацията, коя-
то винаги е напрегната или тревож-
на. Така дните преминават в месеци, 
месеците в години, докато накрая, 
уморени от борбата с ежедневието, 
влезем в последните часове от на-
шия живот.

Но кой може да каже кой час е после-
ден за него? Само тази невъзмож-
ност за предугаждане на неизбежна-
та смърт е достатъчна да се зами-
слим върху необходимостта по-често 
да се вглеждаме във времето, което 
отхвърляме зад нас. Така един свят 
старец казал, че всеки ден трябва да 
се живее като последен. Друг – по-
стоянно да бъдем в покайно настро-
ение. А Господ Иисус Христос след 
молитвата си в Гетсиманската гра-
дина се натъжил, защото намерил 
учениците Си заспали. „Бъдете буд-
ни и се молете, за да не паднете в 
изкушение“ (Мат. 26:41). Колко вяра 
и колко твърдост се иска за послед-
ното, след като не към физическа 
будност ни призовава Спасителят, а 
към духовна.

В една от книгите на прочутия из-
следовател на индианската ези-
ческа мистика в Северна Америка 
Карлос Кастенда се казва, че смър-
тта винаги дава минута време на 
онзи, при когото е дошла. Дали е по-
добно и християнското разбиране? 
Донякъде. В евангелската притча 
за богатия човек, който се грижел 
единствено как да прибере и запази 
за дълги години напред богата си 
житна реколта, а нехаел за състоя-
нието на душата си (Лука 12:16-21), 
сякаш му била дадена такава минута 
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време. Когато изградил достатъчно 
големи житници и всичкото жито 
било прибрано, той спокоен и дово-
лен си легнал да спи. Тогава обаче се 
чул предупредителният Божии глас: 
„Безумнико, нощес ще ти поискат ду-
шата; а това, що си приготвил, кому 
ще остане?“ (Лука 12:20).

Нощес ще ти поискат душата... Ето, 
минутата време, която Всемилости-
вият Бог му дава. Но ние, православ-
ните християни не се ли молим да ни 
предпази Бог от внезапна смърт? Т.е. 
смърт, която не дава минута време. 
А не дава, защото Господ ни е дал цял 
един живот, в който имаме време за 
всичко. „Време да се родиш, и време 
на умреш; време да садиш, и време да 
скубеш насаденото…време да съба-
ряш; и време да съграждаш…време да 

търсиш, и време да губиш; време да 

къташ, и време да пилееш;…време да 

мълчиш, и време да говориш…” (Екл. 

3:2,3,6,7)… Да, има време за всичко, 

стига да не пропускаш и минутите в 

живота си…

Нощес ще ти поискат душата – 

това са страшни думи, страшни и 

за това, че могат да означават и 

„Какво ще дадеш Богу, когато дой-

де този последен миг от живота 

ти?“. Смъртта идва и взима душа-

та такава, каквато е – чиста от 

грехове, защото човек цял живот е 

бдял над нея и се е трудил за спа-

сението º, или проядена от грехо-

ве, натрупани заради лекомислено-

то махане с ръка, че има още много 

време.

photo © Leonardo Boniotto
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Странно е, че казваме: има време, а 
колко често в тайнството Изповед 
се каем пред свещеника, че…нямаме 
време. Вечер, когато си лягаме, ня-
маме време дори за кратка молитва, 
защото сме уморени от тежкия ден и 
всяка минута сън е ценна за нас. Спим 
дълбоко, изглежда спи и съвестта, а 
освен нея няма кой друг да ни каже, че 
през изминалия ден сме обидили бли-
зък човек, че сме се отнесли грубо със 
собствения си баща или сме вдигна-
ли ръка срещу майка си, че постоянно 
злословим приятелите си, че сме по-
мислили нещо лошо за онези, които ни 
правят добро, че сме погледнали с пре-
зрение на подадената за милост ръка, 
че... Да, има още много и много други 
незабележими и невинни на пръв поглед 
„че”-та, неща, извършени само в един 
час, дори за една минута, за които в 
деня на Съда Господ Иисус Христос ще 
ни каже: „Идете от Мене, проклети, в 
огън вечний, приготвен за дявола и не-
говите ангели...“ (Мат. 25:41).

За всяка дума, мисъл и дело ще ни се 
иска сметка на Христовия съд. Равно-
сметката пък я правим тук и сега, в 
отреденото ни време на земята. Бла-
гоприятно време за това е началото 
на новата календарна година. Как-
то винаги се подготвяхме шумно за 
нея, и шумно я посрещнахме. Но сега 
цветните експлозии на фойерверки-
те, и гърмежите от тапите на шам-
панското са заглъхнали. В настъпи-
лата тишина да се обърнем назад, и 
се вгледаме в извървения дотук път. 
Защото дните, часовете и минутите 

от новата година много бързо ще се 
завъртят, за да се окаже, че сме про-
пуснали най-важното – да се подгот-
вим за спасение на душата. А за това 
всяка минута е ценна и пропусната, 
ако не сме я усвоили, и не винаги може 
да бъде наваксана.



Личността на Иисус Христос, 
такава, каквато ни се разкрива 

в Евангелията и начеващата с тях 
християнска традиция, е фокусът, 
който събира разнопосочните търсения 
на творците в антологичния сборник.   
Когато Личността на Христос е в 
центъра на едно начинание, тогава се 
оказва, че тя обединява по чуден начин 
хора, които нерядко се разполагат 
от противоположните страни на 
разнообразни разделителни линии: 
поети, пишещи в традиционна форма 
и такива, които предпочитат по-
модерното изразяване (или ползват 
и двете); духовници и миряни; 
християни, принадлежащи към различни 
вероизповедания; автори, които 
минават за по-леви и други, които 
минават за по-десни; поети и поетеси. 
За нашата антология е важно, че 
среща в единно пространство 
класици с по-съвременни творци. Така 
диалогът между „стари” и „млади” в 

българската поезия продължава на 
територия, където естетическият 
критерий не е единствено 
меродавният; където сътвореното 
от всички, по-стари или по-млади, 
отишли си от този свят или все още 
пребиваващи в него, е посветено 
на Единствения, Който е отвъд 
обичайните човешките разграничения, 
предразсъдъци и отсъждания. 
Стремежът на редакционния екип 
е бил да представим на читателя 
предимно автори, които не излизат за 
пръв път на поетическото поприще, 
а вече са се подвизавали повече или 
по-малко на него. И още едно важно 
уточнение: желанието ни беше на 
страниците на това издание да се 
появят максимален брой автори, 
които бихме могли да наречем 
„християнски поети”, т.е. поети с 
цялостно християнско светоусещане. 
Въпреки това читателят ще срещне 
и стихотворения на творци, при 
които подобен тип лирика се явява 
епизодично. Кой знае – може както при 
А. А. Милн, създателя на „Мечо Пух”, 
след време тъкмо то, спорадичното и 
„маргиналното” в творчеството им, да 
се окаже най-съществената част от 
него.  

Калин Михайлов

Из предговора на антологията

н о в а  к н и г а  н а  и з д а т е л с т в о  О М О Ф О Р

През месец февруари предстои да излезе 
антология на българската християнска 
лирика „Небе за земята“, подготвяна от 
няколко години и обединяваща повече от 
60 автори. Съставителят е доц. д-р Ка-
лин Михайлов, литературовед, есеист и 
поет, преподавател по история на запад-
ноевропейската литература в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски".
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Асен Разцветников

ВЕЛИКДЕН

Във пролетната нощ люляни

от зноен дъх и звезден звън,

сънувахме ний Твойте рани

и тихо плакахме на сън.

Ний плакахме за Теб на кръста,

за себе си и за света,

за свойте ястребови пръсти

и стари каменни сърца.

И ето: утрото е свежо,

блестят грамади розов цвят,

във млечносинята безбрежност

ята от гълъби летят.

И бий в сърца ни нежна сила,

и ний простираме ръка – 

със пръсти жадни да помилват

децата, птиците, света.
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Антоанета Богоева

*

Запомних нивите и жегата, и шарената кърпа

Умората в ръцете, тежестта на сърпа

Жуженето на въздуха и ходенето на щурците 

От пот и жажда нямах време да попитам 

За края на деня и слънцето не е ли спряло 

А слънцето разтапяше блестящото си огледало 

Нажижаше земята, въздуха в лъчите си въртеше 

Мъгла от лъскав скреж на мараня гореща

Пламтеше в огнения дъх на нивата 

Наоколо вървеше Бог и класовете лягаха

                                                       красиво

На кръстците и в залъка на хляба 

Все още бях дете и тялото ми беше слабо 

Застивах в сламата — о, моята шумяща къща 

Целувах нейната душа и дишането º прегръщах
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Цочо Бояджиев

*
    На В. Н.
В минути на униние, когато зад прозореца дъждът
на късния следобед през ноември изравнява
което е било със невъзможното, когато няма
непроходима граница – останала без дъх,
душата търси да се улови за нещо видимо и плътно.
Защото бездна е под нея, а навън е хлъзгаво.

В грапавините на предметите се впиват котвите
на сетивата º, за да я удържат в отсамното.
И думите, които още бродят в паметта º, са
единствено за постижимото на допир:
дърво, картина, книга, нож, камина, врана,
прах, свещ, чадър, перваз, крило на ангел…
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Николай Милчев

ДОКАТО СЛУШАМ КАМБАНИТЕ НА ЗОГРАФ

Преди да спуснеш ангели над двете ми уши,

Ти, Господи, рисуваш тънки ноти.

И затова камбаните са с толкова души,

че гукат като бебета и се въртят наоколо.

Преди да очертаеш профила на звън,

Ти пръсваш сто ехтящи боровинки.

И както птиците, говорещи насън,

разказваш приказки – и разлюлян, и синкав.

Ти имаш силата да си памуков звук

и да завиваш с него котетата в двора.

Да капнеш дъжд в окото на улук

и да си ядката на плачещия орех.

Ти имаш време, за да подредиш

на петолинието целия Си унес.

И да изпратиш този залез риж

при глухия – слуха му да целуне.

Ти си донесъл в просешка торба

мелодии от хляб и от маслини.

И сякаш грахчета сред постната чорба –

звъниш зелен от хиляди години.
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