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Покрай медийния шум около изразената 
от няколко свещеници църковна позиция 
относно Ванга и Дънов се замислих: защо 
обществото ни реагира така бурно, когато 
посягат на митовете му? „Пророчицата 
леля Ванга” и „най– великият българин 
Дънов” са очевидно вече дълбоко и 
трайно митологизирани –  и това личи 
най– вече по отказа за каквато и да било 
алтернативна гледна точка относно 
природата на „феномена” (това –  за 
Ванга) и качествата на „учението” (това – 
за Дънов). В отказа си да коментира 
тези двамата извън иконичната им роля 
българинът е сурово ирационален –  
свещениците единодушно бяха 
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с тази комплексарщина ставаме и лягаме; 
та има ли нещо по– важно от това кой какво 
е казал за нас?!) и категорично отказахме 
да слушаме аргументи, библейски цитати 
и разните му там православни богословия. 
За какво са ни? Казал ли е нещо Айнщайн за 
тях? Не е.

Само едно не разбирам. Защо, на фона на 
обществения възторг пред тези двамата, 
не се отправи едно аргументирано 
предложение пред всички религиозни 
институции в страната (по списък от 
Дирекция по вероизповеданията) за 
полагащото им се възвеличаване? Така 
Ванга може да бъде призната за блажена 
от Обществото за Кришна-съзнание, 
а Дънов – обявен за реинкарнация на 
всичко прекрасно от еврейската общност 
примерно. Защо толкова болезнено 
приехме очевидното – че Православната 
църква не ги смята нито за светци, нито 
даже за имащи нещо общо с нея?

Питам и си отговарям сам –  защото 
вслушването в тихи, но категорични 
гласове изисква най– малко две неща: 
1) да искаш да разбереш и 2) да можеш да 
слушаш нещо друго извън себе си.

заклеймени като „талибани”, медиите не 
се умориха да ги канят в една неизменно 
вменена им роля – на твърдоглави 
рушители на светлината и добротата, 
въплътени в образите на Ванга и Дънов.

„Средновековие”, „лов на вещици”, 
„православен фундаментализъм” бяха 
най– меките клишета, използвани, за да 
изразят нещо много просто. Една група 
хора изповядват неща, несъвместими 
с вярванията на друга група хора. Това 
именно се опитаха да кажат свещениците 
на религиозно индиферентните (щом става 
въпрос за църква) и силно докачливи (щом 
става въпрос за „добрина” и „светлина”) 
българи. Оказа се непомерно трудно и 
неблагодарно да заявиш себе си като 
различен от останалите; да очертаеш 
границите на собствената си вяра (а такова 
очертаване неизменно оставя извън 
границите нечии други вери) или да кажеш 
простичко: не приемам това и това за 
ценно, нито за правилно, защото влиза в 
противоречие с вярата ми.

Като общество реагирахме шумно и като 
под хипноза. Развикахме се за приноса на 
Ванга и Дънов в световната… (не знам какво, 
добавете сами – култура, духовност, карма – 
по избор), напомнихме на твърдоглавците 
какво (май) бил казал Айнщайн за Дънов (ние 



Монах Мойсей
Превод от английски: Анжела Петрова



   Пустинята сплотява, 
 градовете
    носят 
   самота

Към края на осемнадесети век св. Козма Етолийски пред-
сказва, че ще дойде време, когато човек ще трябва дни 

наред да пътува, за да срещне някого, когото да пре-
гърне като брат. Тези думи вече намират изпълнение 

в епохата, в която живеем. В своята самота днешният 
човек е измъчван от напрегнат страх и болезнени 

терзания. Той се чувства угнетен и на свой ред уг-
нетява другите.  

Защо се получава така? Тук ще се опитаме да 
намерим отговор, като внесем в запустението 

на самотата, което носи градът, благоухание-
то на единението, което дава пустинята.
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СЪВРЕМЕННОТО ЧУВСТВО 
ЗА САМОТА

Самотата е липса на общуване и бли-
зост – неспособността да поддържаш трай-
ни контакти на разбирателство. Съвремен-
ната култура, устройството на общество-
то, медийното пространство, подчинено 
на господстващите идеологии, та дори и 
детските игри  –  всичко води до социално 
отчуждаване, политическо разделение и 
личностна изолация. Отделният човек за-
почва отрано да чувства себе си безполе-
зен, живота си – напразен и безсмислен, и 
да изоставя своите принципи и правила на 
поведение, да живее в постоянна подозри-
телност и недоверие към другите. 

Самотни и неуверени, угнетени и разпиле-
ни, днешните хора, и преди всичко днеш-
ните младежи, трескаво търсят опорни 
точки помежду си, развяват общи знамена, 
вдигат врява с гръмки лозунги. Само че при 
липса на добри наставници, или с лоши та-
кива, младежите бързо се обезсърчават и 
стават груби и агресивни, играчки в ръцете 
на безскрупулни политици и алчни за власт 
анархисти. Стремежът им към свобода се 
превръща в печална гибел на тази свобода.

Така същите тези младежи, които уверено 
са заявявали, че никога няма да допускат 
позорни компромиси, се оказват самите 
те позорни жертви. Тяхно убежище стават 
шумните протести и проявите на граждан-

ско неподчинение – в стремежа си да се 
освободят от тежкото чувство за самота 
тези хора стават буйни и непокорни, без 
да си дават сметка, че така заробват себе 
си още по-непоносимо. 

Крайно тъжно е, че всичко това се случва 
дори там, където най-малко бихме очак-
вали: случва се с добре образовани, висо-
коинтелигентни, способни и талантливи 
младежи. Материалното благополучие не 
им носи удовлетворение, лицемерието на 
възрастните ги обезверява и младите хора 
отчаяно търсят простота в живота си, тър-
сят по-добър и по-смислен начин на живот, 
но за жалост не намират вярното начало.

Показателен пример за духовното отчуж-
дение, на което ставаме свидетели, е съвре-
менното изкуство. Вместо да носи светлина 
и да разгръща нови хоризонти по пътя към 
хората и към божественото, то ни приклещ-
ва на дъното на още по-непрогледен мрак. 

И така на изолирания човек не му остава 
кой знае какво друго, освен да започне 
да приказва на себе си, на безсловесните 
твари, на привидения и призраци. Което 
обаче е признак, че душата му се е побо-
ляла твърде тежко. Потиснатост, болез-
нени страхове, подозрителност, малове-
рие – всичко това го превръща в психопат. 
Времето, в което живеем, е описано много 
точно като епоха на психиатрите. Според 
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информационната статистика, направе-
на от Световната здравна организация за 
1985 г., в света над 400 милиона страдат 
от тежка депресия, а всяка година се из-
вършват около 400 хиляди самоубийства. 
И това са данни само от развитите страни! 

СМИРЕНИЕТО  –  ПРОТИВООТРОВА 
СРЕЩУ САМОТАТА

И тъй като самотата, за която говорим, е 
плод на егоизма и гордостта, това ще рече, 
че истинното смирение, при все че като 
дума е позагубило сила и смисъл поради 
прекомерна и произволна употреба, раж-
да условия, в които самотата няма шанс за 
живот. Да обърнем внимание как пусти-
нята  –  тази добра майка, велик философ 
и богослов – говори за светото смирение, 
безмълвие и мир.  

Според Авва Пимен смиреният човек, къ-
дето и да го отведе животът, е изпълнен с 
мир и покой в себе си.  

Авва Исаак ни казва, че който се има за 
най-малък във всичко, ще бъде въздигнат 
над всички. В своите мъдри слова той про-
дължава така: „Ненавиждайте славата и ще 
бъдете достойно прославени. Който тича 
подир почестите, лишава себе си от всяка 
чест и достойнство. Ако ли обаче унизява-
те себе си лицемерно само за да изглежда-
те смирени, Бог ще ви разобличи.”
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В „Добротолюбие” – този богат сборник с ду-
ховни светоотечески наставления –  на мно-
го места е подчертано, че: „смиреномъдър и 
кротък по душа е не този, който показва пре-
небрежение към себе си и приказва за сми-
рение, а този, който търпи благодушно всяко 
безчестие, което му причинява ближният.” 

На друго място в „Добротолюбие” е казано: 
„Когато обсипват някого с похвали, това му 
носи развала, докато този, който търпи уни-
жения от ближните, той ще бъде прославен 
от Бога в Небесното царство.” 

Авва Пимен ни съветва така: „С безмълвие 
можеш да победиш всяка скръб, която ти 
донесе животът.”

Авва Исая допълва в същия дух: „Намерил 
ли си мир в сърцето си чрез молитвата, не 
се мъчи да обсъждаш нищо с ближния.”   

Когато се вгледаме внимателно в писани-
ята на светите отци-пустинници, веднага 
забелязваме техния сплотен ум, вътрешно 
единение, общ дух на благочестие, про-
никновение и мъдрост. Това са росните 
капки на Светия Дух, които достигат без-
водната пустиня след периоди на дълъг и 
усилен труд, раждат благоуханни цветове 
сред общностите от вярващи, отдали себе 
си на Бога, и вливат радост в душите на 
тези, които жадуват истински за Него. 

Забележителни със своята благодат и про-
ницателност са думите на този велик мъ-
дрец, Авва Исая:

„Който принизява себе си пред Бога, той 

има сили да понесе всякаква обида. Сми-

реният не гледа какво говорят другите за 

него. Щом човек заради Бога понася су-

ровите думи на грубияна и глупеца, той е 

достоен да намери мир в душата си.”

По същата важна тема  –  връзката ни със 

самите себе си и с другите, която се оказ-

ва доста трудна задача в нашето ежедне-

вие – Авва Марк допълва следното: „Усе-

тите ли, че умът ви тегли към човешката 

слава, трябва да се подготвите, че такива 

мисли винаги докарват и до срам. Забеле-

жите ли някой да ви обсипва с лицемерни 

похвали, бъдете в очакване не след дълго 

да получите от него и хули.” 

Със своя прецизен замах на лечител на 

душата светият старец продължава: „Кога-

то видиш някой да плаче заради многото 

обиди, които е получил, трябва да знаеш, 

че този човек, тъй като е бил под властта 

на тщеславието, вече жъне несъзнател-

но посевите на злото в душата си. Тежка 

скръб са упреците и оскърбленията за чо-

век, който обича насладата. За разлика от 
него онзи, който обича Бога, приема със 
скръб похвалите и други подобни празни 
приказки. Хулите ни дават да видим колко 
смирение сме постигнали. Не се лъжете, 
че имате смирение, ако не сте в състояние 
да претърпите и най-малкото порицание.” 

Самотата е достигнала невиждани 
върхове. Човекът е изгубил себе си. 
Бог мълчи.
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Авва Зосима е още по-категоричен: „Този, 

който те е обидил, наскърбил, наранил 

или ти е напакостил, трябва да помниш 

като свой лечител, свой изцелител. Той ти 

е пратен от Христа, за да те изцели; не си 

го спомняй с недоволство.” 

Евагрий виждал в своите хулители благо-

детели. 

Небесната мъдрост на тези пустинници и 
лечители има огромна стойност в анализа 
на нашата тема. Среща се твърдението, че 
тези мъдри слова са изречени от монаси 
за монаси, но това е крайно повърхностно 
схващане. Епидемичната вълна от самота 
и депресия, на която обръщаме внимание 
тук, е плод на горделиви, лишени от сми-
рение умове, на влошени човешки взаи-
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моотношения, неудовлетворени егоистични амбиции, себепре-
възнасяне, пустославие, себелюбие. По своята сила тази самота 
е в състояние да доведе човека до тежка немощ и да съсипе 
здравето му. Само че по-голяма сила е силата на любовта – тя 
може да носи изцеление и връщане към живот на целия свят.  

 Неугасваща у човека е потребността от общуване, но от него се 
иска да усвои и усъвършенства пълноценен модел на общува-
нето. Като начало трябва да поведем разговор – честен, откро-
вен и смел разговор – с непознатото в себе си. Трябва да пре-
открием в дълбините на душата си скритата чистота от нашите 
детски години. След това трябва да се научим да водим пряк и 
чистосърдечен разговор с единствения наш истински приятел, 
нашия небесен Бог и Отец. Едва тогава ще добием способност 
да общуваме пълноценно с другите, без значение що за хора 
са те – лоши или добри, близки или далечни. Те са просто наши 
братя и сестри в Христа. Именно това разкъсва мрежите на са-
мотата, влива светлина и в най-непристъпните, непрогледни 
кътчета на душата, разбива бронята на егоизма ни. Щом се осво-
бодим от самотата на този ужасен и краен егоцентризъм, ние от-
варяме път към радостта, свободата, въодушевлението, живота.  
 

ЕСТЕСТВЕНАТА САМОТА: 
ОЛТАР НА САМОПОЗНАНИЕТО И БОГОПОЗНАНИЕТО  

Съществува и друг вид самота – естествената самота, която не е 
патологична, а съзидателна, животворяща, преблагодатна. При-
мер за такава самота ни дават монасите със своето естествено 
отделяне от света. Това е тип самота, на която е добре да се от-
даваме всички ние повече време. Трябва да умеем да се откъс-
ваме от многолюдния хаос, където всичко е безкрайно повърх-
ностно, объркващо, зловредно, и да постигаме едно спасително 
и благотворно по своя характер усамотение. Много е важно да 
знаем как да се изолираме от постоянната връзка с множеството, 
когато то е пречка да останем насаме със себе си и вследствие 
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на това – пречка да бъдем близо до 
Единия, Който винаги ни очаква, въп-
лътеното Слово и Бог. Ние трябва да 
отделим време да усвоим това свято 
общение на естествената самота. И 
сме длъжни да вършим това при на-
личието на добри познания и подго-
товка, според стриктно подготвена и 
строго следвана програма.

Обърнете внимание, че в случая не 
става дума за хора, които се мъчат 

да избягат от грижите на света, за да си починат, да се порадват на 
красиви залези, да се взират в звездното небе. Тези занимания не 
са духовни по своя характер. Не става дума и за хората, които се мъ-
чат да медитират, постигайки съмнителни резултати с помощта на 
спорни техники. Нито пък за онези, които от време на време се пос-
вещават на празни мечтания и си внушават, че са достигнали пока-
яние, само защото са си припомнили с крайна разчувстваност ня-
кои прегрешения от своето минало. Със сигурност не става дума и 
за онези добронамерени, но наивни люде, които си представят, че 
да водиш духовен живот в благодатен покой се състои в това – да 
бродиш по морския бряг с броеница в ръка. Да не пропуснем да 
отбележим още, че не става дума и за поклонниците, които обика-
лят светите места и водят дръзновени разговори със свети хора, но 
не се отказват от своята гордост, нито жертват своята воля. Всички 
тези занимания са само повърхностни опити за бягство от живота 
чрез празни мечтания и случайни изблици на въображение.  

Това, за което става дума тук, е благодатното безмълвие, постигано с 
тежък аскетически труд, което ни избавя от самотата на света дори 
когато сме насред градска шумотевица или домашна бъркотия. Ста-
ва дума за постоянството и търпението, с помощта на които проник-
ваме до самата сърцевина на своето съществуване и осъзнаваме 
неговите предели, и с помощта на които разпръскваме мрака, който 
ражда у нас потиснатост и малодушие. 
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Ние трябва да усвоим молитвената практика. 
Трябва да познаем практиката на нощното 
бдение в състояние на постоянната бдител-
ност и пълен физически и душевен покой.

Щом съм близо до Бога, от кого ще се побоя? 
Той ме е отвел там, където е трябвало. Гу-
бейки надежда в приятели и познати, тежко 
разочарован от хуманитарните, технически 
и идеологически науки, обезсърчен от праз-
ното бръщолевене сред хората и от неле-
постите на социалния етикет, аз си отварям 
пътя към крайно отчаяние. Но започвам да 
си давам сметка, че Сам Бог е до мен, за да 

покрие голотата ми с одеянието на истин-
ската надежда. И в това чудо благословената 
Пресвета Богородица и всички светии са до 
мен, за да ми подадат ръка и подкрепа. 
 
Тази естествена самота - божествена само-
та  –  ми носи мир и успокоение. Тя сваля 
от мен актьорската маска, която бях при-
нуден да нося или която са ми надянали. 
Едно ужасно състояние, в което съм жи-
вял. Всяка вечер ме изпълваше желание да 
се приобщя към поредната компания, към 
поредната нова група. И всеки път трябва-
ше да слагам нова маска. Но ето, обръщай-
ки се навътре към себе си, започвам своя 
живот, достигам до съзнанието, че съм 
чедо Божие, откривам неповторима своя 
индивидуалност като личностен образ и 
характер. Започвам да улавям действи-
ето на страстите. Научавам се да виждам 
и своите качества, и своите недостатъци. 
Намирам спасение от товара на прегреше-
нията, заблужденията, невъздържанието, 
унинието и леността.    
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За да стигнем до този закътан храм на се-
бепознанието и богопознанието, от нас се 
иска непоколебима твърдост. В това свято 
убежище чувството за самотност, което 
преди това ни плашеше, вече доставя ис-
тинска наслада. Невъзможно е, когато е с 
Бога, човек да се почувства самотен, тъй 
като той води разговор със себе си и с 
Бога. Това стопява у нас индивидуализма 
и укрепва любовта ни към ближните. Ние 
откриваме у себе си сълзи за болките и 
страданията на нашите братя и сестри, на-
мираме желание да вложим усилия, за да 
им помогнем. Защото гласът, който се из-
дига от дълбините на душата на уединения 
човек, пронизва небесните висини и дос-
тига Триединния Бог, а Той винаги е готов 
да ни чуе и да отвърне на нашия зов. 

БОЖЕСТВЕНАТА САМОТА 
НА ЧОВЕКА, КОЙТО Е В ОБЩЕНИЕ 
С БОГА

Човек, който е в общение с Бога, знае как да 
влива пламенно чувство в думите си и да се 
изпълва с радост, когато дава път на другите. 
Той умее да бъде приятел дори с непознати и 
да е доволен от малкото. Той знае как да по-
среща преумората в своето ревностно при-
лежание и как да плаче за греховете на хора, 
които живеят в алчност и прахосничество. И 
умее да прави това, без да се оплак ва и без 
да негодува, дори когато е изоставен от род-
нини, приятели, колеги.  

В усамотението на собствената си стая, от-
къснат от всеобщия безпорядък  и светски-
те капризи, дай свобода и непринуденост 
на своя избор. Може и да ти се стори, че 
пренебрегваш хората около себе си и си 
егоцентричен, още повече ако настояват, 
че имат нужда от теб, тъй като те са в със-
тояние на мъчителна самота. Но самотата, 
която ти си избрал за себе си, е изключи-
телно тежка задача, която изисква голямо 
дръзновение, мъжество, търпение. Това 
е едно безпределно начинание. Нерядко 
става така, че именно то ти отваря обрат-
но пътя към онези, които си изоставил в 
живота си, само че не това трябва да бъде 
целта на твоето аскетическо дело.  

Всички светци на Църквата, най-ревност-
ните подвижници и мисионери, та дори и 
Сам Господ в Своя земен живот, са опитали 
тайната на благодатната самота. Спомнете 
си примерите с такива велики личности 
като старозаветните пророци Мойсей, 
Илия, Исая и Йоан Предтеча.   

Връщайки се в своя век, ние го виждаме 
в цялата му безнадеждна пустота, отчая-
ние и обезверение. Въпреки усилията си 
да бъде друг, светът е в противоречие с 
всичко и всички: държави, правителства, 
нации, работници, родители, приятели, 
деца, книги, образование, труд. А щом е в 
противоречие със себе си, той е в проти-
воречие и с Бога, поради което и не общу-
ва с Него, не се обръща към Него за нищо.

Ние трябва да кажем: „Стой далеч 
от мен!” на този свят, 
за който поддържането на илюзии 
е проява на интелект, 
а добродетелта – порок.
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Най-трудно поносима е самотата, когато 
макар да си редом до своя брачен парт-

ньор, нямаш сили да дадеш израз на това, 

което е дълбоко в душата ти, макар все 

така директно да си разменяте всичко, 

което преминава лекомислено през гла-

вите ви. Мъчителна е самотата на съпру-

зи, които години наред живеят с тайни 

помежду си. Мъчително е, че на децата 

им липсва диалог с родителите, учители-

те, духовниците. Убийствена самота тежи 

в семейство, членовете на което могат да 

седят часове наред пред телевизора, без 

да разменят и дума помежду си. Живеем в 

трудно време. Самотата е достигнала не-

виждани върхове. Човекът е изгубил себе 

си. Бог мълчи.  

При цялата тази самота и запустение в 

градовете, при цялото това видимо безбо-

жие, за човека е важно да събере своите 

мисли, да отрезви ума си, да се откъсне от 

безбройните светски задължения и да се 

усамоти в своето молитвено кътче с без-

мълвие, с разголена душа и детска чистота, 

за да може Бог да му каже Своите думи, да 

покрие голотата му и да го дари с духовна 

мъдрост. Тогава самотата на човека ще се 

превърне в очистващо, божествено прежи-
вяване и той ще добие чувство за съвърше-
на пълнота. Единствено този тип абсолют-
но усамотение води до дълбоко познание и 
жив усет за Бога, унищожавайки вътре в нас 
всяко неверие, малодушие, тегота. 

В състояние на подобна свещена самота, 
пред човек се открива цялата му житейска 
нищета, а тя на свой ред го изпълва със 
страх от смъртта. Но дори и в такъв мо-
мент има риск човек да предпочете като 
решение отсрочването на проблема, за да 
може, поне за кратко, да преодолее сво-
ята уплаха и да се успокои. И ще започне 
отново неспирното си лутане, ще разшири 
сферата на своите занимания, ще търси все 
повече забавления, ще се стреми към мак-
симална форма на уплътняване на времето. 
Покрай многото хора, безкрайни грижи и 
всевъзможни забавления, той ще съумее за 
известно време да потули своята духовна 
немощ. И ще си остане в своята безпътица, 
влачен от обстоятелствата, потиснат, ще 
продължи да се захваща ту с едно, ту с дру-
го, да постига всичко с мъка, докато накрая 
се почувства сломен и напълно съкрушен. 

Да живееш активно, без да поддържаш 
спасително общение с Бога, е робско бре-
ме. Страстта към трупане на богатства е 
тежка, неизлечима болест. Страхът от бъ-
дещето ражда алчност, скъперничество, 
презапасяване. И Бог остава в забрава. 



15

бр
ой

 1
/2

01
1

Ето какво ни учи Авва Марк за това, как да 
се освободим от робството на заслепени-
ето, за да станем свободни слуги на Бога:

„Този, който се освободи от всяка привър-
заност към тленните неща и не чувства по-
стоянна потребност от тях, ще намери упо-
вание в Бога и във вечните блага. Господ не 
е забранил да полагаме редовни грижи за 
своето физическо здраве, но Той ни е посо-
чил, че човек трябва да живее за деня. Чрез 
молитва и твърда воля е напълно възмож-
но да сведем своите нужди и потребности 
до нивото на абсолютния минимум, но да ги 
зачеркнем напълно е невъзможно.”

Ще продължа с мъдрите проникновения 
на Авва Марк, но искам да обърна внима-
ние, че в случая засягат един деликатен 
проблем за много християни: 

„Имаме задължения, които сме длъжни да 
изпълняваме, ето защо ще ги приемаме и 
ще се трудим над тях, но трябва да се от-
казваме от разни ненужни занимания и 
на тяхно място да влагаме времето си в 
молитва, още повече, ако подобни зани-

мания могат да ни докарат жажда за пари 
и крайно разточителство.  Защото колкото 
повече човек съумее, с Божията помощ, 
да намали подобни светски занимания и 
да премахне онова, което им дава живот, 
толкова повече ще може да отдалечи ума 
си от тежестта на подобно душевно раз-
пътство. Ако обаче някой не успява да по-
стигне това, било то поради недостатъчно 
вяра или поради друг някакъв недостатък, 
нека все пак му помогнем да вникне в ис-
тината и да му дадем възможност да зак-
лейми сам себе си заради тази своя грешка 
и заради това, че още не се е освободил от 
своето безчестие. Защото ще бъде много 
по-добре да даваме пред Бога обяснение 
за свои пропуски, отколкото за отстъпни-
чество и гордост!”

Нека да повторя последното: „Ще бъде 
много по-добре да даваме пред Бога обяс-
нение за свои пропуски, отколкото за от-
стъпничество и гордост!”  

Душевна драма е покосила човека и той 
упорито търси отвън своите отговори и 
утеха. Но когато отрезви ума си, осъзнава, 
че истинско гостоприемство получава в 
едно най-неочаквано място. Защото оказва 
се, че не другаде, а вътре в себе си успява 
да открие специфичния характер на своята 
личностна идентичност и да влезе в непо-
средствен допир с него. И именно тогава, 
подплатен с познание за собствената си ин-
дивидуалност, човек разбира какво е благо-
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датта на спасителната самота. Така тъкмо в 
дълбоката тайна на този вътрешен покой 
той успява да осмисли, да прецени и дос-
тойно да поеме своите отговорности.  

За да достигне човек до този мистичен опит 
за своята същност, за своите цели и способ-
ности, се изисква усилен труд, но става дума 
за нещо крайно необходимо. Вътре в себе 
си ще намерим спасение от самотата на 
собственото си „аз” и ще открием пътя към 
светлината и радостта от общението.

Светът е във властта на заблуждения, 
мъдростта е пропъдена в изгнание, изчез-
нало е всяко благоприличие. Лъжи и из-
мами навсякъде, ревизионизмът превър-
на историята във фалшификат, изопачават 
се евангелските послания, учебниците са 
станали политически оръдия и идеологи-
чески пособия на господстващата власт. 
Налице е ориентация към нечисти идео-
логии на западното християнство от рода 
на сантименталния пиетизъм и постепен-
ната масова неохристиянизация. Занема-

рен е животът на Църквата и животворна-
та сила на нейното Свещено предание. 

Единственото спасение е всеки от нас е 
да си има свой собствен храм, където и 
да се намираме. Ние трябва да кажем: 
„Стой далеч от мен!” на този свят, за 

който поддържането на илюзии е 
проява на интелект, а добродетелта 

– порок. Трябва да умеем да оста-
ваме със себе си съзнателно и це-

ленасочено, макар че в общество, което 
така енергично настоява да получава на-
шите симпатии и непрекъснато ни тласка 
да се слеем с него, изборът на подобно уе-
динение изисква истинско мъжество. Из-
тощенето от празнотата на живота, посто-
янните огорчения, липсата на стабилност, 
безрадостните забавления, изпълващи 
дните ни, са повод да си дадем сметка, че 
именно това е най-добрият начин да про-
тивостоим на всеобщата дезориентация. 

Връщайки към живот своя вътрешен свят, 
ние ставаме по-устойчиви спрямо непрес-
танните атаки на злото, а с течение на вре-
мето и напълно неуязвими за тях. Постави-
ли в нозете на Бога целия си земен живот 
и устремени към истинния живот, който Той 
ни е дал да постигнем, у нас се ражда пред-
чувствие за безсмъртието, където няма да 
бъдем никога сами, а винаги заедно с Хрис-
тос и Неговите светци. И ни изпълва една 
дълбока вътрешна автономност, която про-
гонва напълно всяка самота.16
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Хубаво е да знаете, че много хора ви под-
крепят със своите молитви, макар и да не 
ги виждате. Това са монасите, отдали себе 
си на Бога, които бдят нощем и не спират 
да се молят. При все, че вие не ги познава-
те, те отправят молитви за вас – с вдигнати 
ръце и подбити от поклони колене.   

ОБОБЩЕНИЕ НА ПАРАДОКСИТЕ 

Запустението в градовете расте и ще про-
дължава да расте, а пустинята ще намира 
все повече обитатели и ще се роди за нов 
живот. Никой от непокаялите се не може 
да възпре покаянието на благочестните, 
молитвите на верните, плача на бедните. 
Никой не може да попречи на свободния 
човек да подложи себе си на самозаточе-
ние и самоизгнание, да изживее тайната на 
живия Бог. Човек може да вкуси това чудо 
в мъченичество и смирение, което винаги 
е благодатна почва за православния начин 
на живот в условията на мир, безмълвие и 
очакване. Ние сме призовани да вкусим от 
неземната сила на християнството, която 
ни се открива не толкова в самото премах-
ване на злото, колкото в способността да 
приемем достойно себе си и другите, да 
живеем с богатството на бедността, с це-
лебната сила на болестта, с благодатта на 
изпитанията, със силата на немощта, с на-
сладата от търпението, с победите от пора-
жението, с благочестието от изтърпяното 
безчестие, със свободата на усамотението, 

с величието на послушанието, с твърдостта 
пред смъртта, с въчеловечването на Бога, с 
обожението на човека. И трябва да очаква-
ме тези духовни реалности да идват не чрез 
властта на светските водачи, а чрез властта, 
която ни е дадена да имаме над самите себе 
и чрез създаването на светли и благотвор-
ни духовни огнища, които носят имена като 
енория, семейство, монашеска килия, работ-
но място, кабинет, университетска зала, стая.    

По такъв начин, макар запустението и са-
мотата в градовете да продължи, те няма 
да засегнат нашите души. По такъв начин 
светът ще бъде променен, но не отвън, а от 
силата вътре в него и над него. 

Велик е не мисионерът в Африка или голе-
мият изобретател. Велик е малкият човек, 
който търпи безумствата, беззаконията, 
гоненията, страданията в живота на ближ-
ния и в своя собствен живот. Според Авва 
Исаак, човекът, който разпознава и побеж-
дава своите страсти, е по-велик и от някой, 
който възкресява мъртъвци.

Приканвам всички, които търсят спасе-
ние от ужасното напрежение, от болката и 
скърбите, от празнотата и самотата, да на-
правят своята среща със себе си и с Бога. 
И когато тя се осъществи, спомнете си и за 
смирения човек, който ви предложи да се 
замислите над всичко това.

www.goarch.org

Никой не може да попречи на 
свободния човек да подложи себе си 
на самозаточение и самоизгнание, 
да изживее тайната на живия Бог. 



ПРАВОСЛАВИЕ 
 В СЪРЦЕТО 
 НА АНГЛИЯ

ПЛАМЕН СИВОВ

записки от 
манастира 
„Св. Йоан 
Кръстител" 
в графство 
Есекс



Искам да кажеш втората 
стотица – прошепва отецът 
в ухото ми преди началото 

на службата. В ръцете ми се озовава 
монашеска броеница.

…Храмът е непрогледно тъмен, ако 
не се броят двете мъждукащи кандила 
пред олтарните икони. Очите свикват 
бързо с мрака – колкото да различат  
двадесетината притихнали силуета.

Тишина и тъмнина – като пред 
Сътворение. И чистите, редуващи се 
гласове – мъжки и женски – които 
повтарят само едно:

– Господи, Иисусе Христе, Сине Божий, 
помилуй нас.

„Стотиците“ (сто произнасяния на  
Иисусовата молитва) вървят една след 
друга на различни езици. Слушам и 
румънското „милуещи“, и гръцкото 
„елейсон“, и славянското „помилуй“; после 
възрастен свещеник с почти светеща в 
тъмното бяла коса казва молитвата на 
холандски.



Спомням си, преди няколко години, 
когато отново бях тук, това последование 
ми беше трудно – губех концентрация, 
на няколко пъти излизах навън. Този 
път се почувствах различно – двата часа 
повтаряне на кратката молитва минаха 
незабелязано. Не си спомням колко дълго 
съм бил прав и колко пъти коленичих; 
сякаш за първи път ритъмът на Църквата 
и моят вътрешен ритъм бяха едни и същи.

В тъмното телата на монахините са като 
черни капки по пода – тихи купчинки 
превито смирение и коленичила радост.

И никакъв друг звук, освен молитвата. 
Никой никого не „наставлява“ къде да 

застане, кога да седне, кога да стане и 
какво да прави. Никой не минава с делови 
вид и тежки стъпки да избърше икона, 
да изстърже восък от пода или да каже 
нещо на свещеника в олтара. Няма друго 
движение, освен от дъха на този, който се 
моли от името на всички. Господи, защо е 
непостижима тази тишина у нас?

Мисля си, че част от отговора може би 
има нещо общо с онази „учтивост на 
Небето“ от един стих на Аверинцев. Ако 
просто сме „небесно учтиви“ в храма 
и извън него, всичко това ще ни се 
даде даром – и няма да има нужда от 
забранителни знаци, строги погледи и 
благочестиво мъмрене посред службата.
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Не съм виждал другаде монаси да говорят 
толкова обич един за друг, а всички 
вкупом – за игумена си. Бях забравил 
какво е пълното отсъствие на „църковен 
етикет“, разбирай – притворство и 
внимателно мерене на всяка дума. 
Тези хора изглежда са имунизирани 
срещу всичко, което по нашите ширини 
с някакво мазохистично уважение 
наричаме „византийски номера“. „Той е 
голям византиец“, казваме гордо за някой 
български църковник, имайки предвид 
всъщност: „Машала, голям ачигьоз, голямо 
нещо — всинца ни излъга“. Любителите 
на църковния ачигьозлък биха страдали 
много в този манастир. От игумена до 

последния послушник – просто няма с 
кого да поклюкариш, да позлорадстваш, 
да се потюхкаш за нечии чужди грехове 
или да скроиш шапка на някой събрат. Да 
се отдадеш на класическото манастирско 
шушукане под асмата, със съответния 
изстуден алкохол, в блажените обятия 
на лениво-злостния ориенталски кеф. 
Просто атмосферата, влажният северен 
въздух сякаш е такъв – небесно учтив и 
непропусклив към всичко онова, което у 
дома сме превърнали в църковен, божем, 
етос.

***
Седим на масата петима – тримата 
българи, отец З. и една от 

Вярващите тук са едно – монахини, 
монаси и миряни сякаш 
плуват в някакво общо тихо 
движение – пределно благочинно, 
защото е лично почувствано, а не 
наложено отвън. Редът се спазва, както 
тялото диша в покой. И няма нужда да 
се говори за ред и дисциплина в храма, 
защото редът е преобразен в любов, 
както и всичко друго тук. От откритите 
усмивки, с които се разминавате с 
братята и сестрите в манастира, през 

простата обща трапеза, до службите 
и манастирските правила – всичко е 
пропито с любов.

Давам си сметка, че всичко това звучи 
приповдигнато, неофитско; че за мнозина 
подобни еуфории са белег за незрялост. 
И нека да е така – не бих сменил тази по 
детски чиста „незрялост“ с нищо друго. 
Тук всички са като деца, но деца разумни, 
обичани и приети, и това се предава 
някак на всеки посетител.
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сестрите – белгийка, започнала 
монашеския си път в сръбски манастир 
преди повече от 20 години. Говорим 
за какво ли не, а аз се хващам, че 
наблюдавам архимандрита и монахинята. 
Тя носи кафе на всички, дядото ѝ 
благодари с ръка на сърцето, после 
жената сяда при нас, пием кафе и се 
смеем. Белгийката и кипърският грък 
се смеят като един човек, по-скоро като 
двама души от едно семейство – топло, 
открито и светло. Неволно си спомям 
едно подобно пиене на кафе в български 
манастир преди много години, когато 
един тогавашен наш архимандрит 
командореше „прислужващата” монахиня  
както се възпитава новобранец в 
казармата. Може би разликата се 

поражда и от  това, че българският 
архимандрит очакваше от монахинята 
единствено кръстни поклони и да 
нарязва портокалите по гръцки тертип, 
а тукашният архимандрит и сестрата са 
написали, редактирали и издали заедно 
десетки книги…

Книжарницата на манастира прелива 
от книги – от такива за оцветяване, 
за най-малките, до многотомни 
издания. Стотици книги на различни 
езици, голяма част от тях – собствено 
манастирска „продукция“ – книгите на 
основателя архимандрит Софроний, на 
неговия ученик архимандрит Захариас, 
на сестра Магдалена, на отец Николай 
Сахаров, също брат на манастира… Това 22

бр
ой

 1
/2

01
1



23

бр
ой

 1
/2

01
1

Бог очевидно призовава Своите Си 
за този живот в Духа – призовава ги 
от места необичайни и неочаквани. 
Запознавам се с най-младия послушник в 
манастира – Илайджа (Илия), шотландец 
от Абърдийн. Илайджа има най-сините 
очи и най-червената коса, които съм 
виждал. Шотландия и Ирландия са 
ми любимите части от Острова и 
затова неговата история ми е особено 
интересна. Казвам му, че за шотландците, 
освен вицовете (подобни на тези за 
нашите габровци) знам най-вече от два 
филма – онзи с Мел Гибсън („Смело 
сърце“ – чест, доблест и истински 
мъже) и онзи, новия – „Трейнспотинг“ 
(безизходица, униние и комплексите 
на една покорена нация). И двата са 

изобилие говори недвусмислено за вкус 
към богословието, за почит към книгата 
и към писаното слово. В книжарницата 
се продават и истински икони. Гипсови 
отливки, гълъбчета, котенца и патенца 
не видях. Как ли свързват двата края без 
алъш-вериш с неизменната за нашите 
манастири кичерия? Неизвестно.

Огъващите се рафтове с книги на светите 
отци и на съвременни богослови и 
старци обаче не означават просто 
афинитет към книжното богословие. 
Отец З. ни разказва следния случай:

Един от братята в манастира бил без 
всякакво образование, едва можел да 
чете. Отговарял за градината и рядко 
говорел. Веднъж отецът го видял да 
плаче, направо да ридае. Влезли заедно 
в храма и там, пред олтара, монахът 
изповядал причината за сълзите си. 
Казал: „Погледнах в сърцето си и един 
от братята го нямаше там“. Това била 
душевната болка на неграмотния 
монах – че за малко изгубил любовта 
си към един (!) от братята монаси. Това 
е висше богословие, десетократно 
по-ценно от всяка книга, защото се 
живее чрез сърцето. Изобщо, каза 
отецът, богословието не е отвлечено и 
абстрактно учение; то е за всеки; всеки е 
призван да го живее. 23
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верни, казва ми Илайджа, но освен 
герои и отчаяни млади хора, сме имали 
и велики светци. Тепърва житията им 
ще вдъхновяват православния свят, 
казва това двайсетгодишно рижо момче, 
а аз кой знае защо се сещам за онова 

стихотворение на Ханчев: „Косата му 
рижа изгря върху нейното черно небе с 
тебеширени облаци…“

Илайджа бил seeker, търсещ, четял 
всякаква духовна литература, но 
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особено се впечатлил от някаква книга 
за исихазма. Тя го отвела на Атон, където 
станало личното чудо на обръщането 
му. Щял направо да остане там, на 
Света гора, но тогава не знаел други 
езици освен английския и не можел да 

общува пълноценно с монасите. Затова 
го насочили към манастира в Есекс. 
Разказва ми, че в Шотландия вече имало 
православни енории, където неколцина 
млади хора на практика живеели като 
монаси. Старата християнска слава на 
тези свободни червенокоси планинци 
може би се възражда.

•
В стаята на отец Софроний влизаме някак 
прекалено лесно, делнично. Присядаме 
на столовете, където той е писал своите 
книги, мълчим пред леглото, в което 
е починал. Говорим с отец Н., който 
ни е поканил там. Отецът ни разпитва 
за България, после разговорът поема 
към неговите спомени за основателя 
на манастира архимандрит Софроний 
Сахаров. Знам, че няма как да предам 
съдържанието на този разговор и най-
вече атмосферата около него – прекалено 
лично беше, прекалено откровено – до 
сълзи – и от трудни, и от хубави спомени. 
Ще кажа само, че след тези часове в 
стаята на отец Софроний историята на 
манастира за мен се преобрази в личните 
истории на онези неколцина души, които 
преди няколко десетилетия идват тук, за 
да материализират едно вдъхновение – от 
словото на свети Силуан. 

Няколко души, събрани от молитвата.
25
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Черепишкият манастир – 
старинна обител на 
християнското изкуство



27

бр
ой

 1
/2

01
1

ЙОНКО БОНОВ

Черепишкият манастир „Успение 
Богородично” е разположен на 
един от живописните завои на 

десния бряг на река Искър. Обителта 
привлича посетители през цялата година 
както с красивата природа, така и с 
непосредствената ѝ  връзка с превратни 
исторически моменти от Средновековието 
и от Българското възраждане. Манастирът е 
известен с уникалните си артефакти – ценни 
произведения на изящното и приложното 
християнско изкуство. 
Най-старото свидетелство за неговото 
съществуване е манастирският устав, писан 
преди 620 години (през 1390 г.). 
Манастирът е построен през Второто 
българско царство, при управлението на 
цар Иван Шишман. Свидетелство за това 
е документ, който се пази в Националния 
църковен исторически и археологически 
музей.
Превратностите в историческата съдба на 
българския народ налагат своя отпечатък 
върху светата обител. Многократно 
разрушаван и опустошаван, през ХVІІ век е 
възобновен от монаха Пимен Зографски. В 
житието му се казва, че след като напуска 
Зографския манастир през 1598 г., се връща 
в Софийско, където „съгради в селата и 
градовете 300 църкви и обнови 15 манастира, 
между които и Черепишкия”. Свети Паисий 
Хилендарски също споменава за неговото 
мащабно строително дело в своята „История 
славянобългарска”. 

Йонко Бонов е роден през 
1963 г. във Враца. Завършил 
е българска филология 
във Великотърновския и 
богословие в Софийския 
университет. Бил е 
редактор на общински 
вестници, кореспондент. 
Редактор, издател, 
автор на книги, член на 
Съюза на българските 
журналисти и Съюза на 
българските писатели. 
Автор на множество 
статии в областта на 
изобразителното изкуство.
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Приписките в дарителската книга 
на манастира говорят за авторитета 
и популярността му в пределите 
на българските земи. Щедрите 
спомоществователи са от Врачанско, 
Софийско, Плевенско, Никополско, 
Етрополско и др. 
Манастирската църква е еднокорабна 
едноабсидна сграда с обширно 
предверие. В нея се съхраняват ценни 
произведения та християнското изкуство. 
Сред тях е изящен дървен иконостас 
и владишки трон, изпълнени с ажурна 
дърворезба на флорални и зооморфни 
изображения. 
Сравнително наскоро бяха реставрирани 
храмовите стенописи, които са от два 
различни периода. Автор на по-старите 
фрески е Пимен Зографски, изработва ги 
през ХVІІ век, непосредствено след като 
възстановява манастира. По-късните 
стенописи са от ХІХ век. Те са дело на 
майстори от Самоковската зографска 
школа.
Манастирският комплекс включва още 
няколко сгради във възрожденски 
стил – владишката, Данаиловата, 
училищната, приемната, складовата и 
Рушидовата къща. Костницата, скътана 
живописно сред скалите, е интересен 
архитектурен акцент. В нея се съхраняват 
костите на посечени монаси при погрома 
над Ботевата чета. 

През 1983 г. при археологически разкопки 
на старата игуменарна, разрушена през 
1927 г., са открити интересни находки от 
ХVІІ – ХІХ век. 
   
Недалече от манастира, в местността 
Ритлите се намират останки от 
средновековната българска крепост 
Коритенград. Тук са разкрити следи от 

антично селище, на раннохристиянска 

базилика, както и на черквата „Свети 

Георги”,  строена през 1612 г. 

На североизток от Черепишкия манастир 

са намират руините на крепостта Заград. 

Обителта е едно от най-дейните 

средища на книжовна и просветна 

дейност през османското владичество. 

През ХVІ век в скрипториума му е 

написано прочутото Черепишко 

четвероевангелие – образец на 

калиграфското и художественото 

майсторство. През 1612 г. майсторите 

златари Никола и Пала изработват 

сребърна позлатена обковка на 

евангелието. В манастира работят още 

книжовниците Партений Павлович, поп 

Тодор Врачански и др. Там през ноември 

и декември 1798 г. отсяда и епископ 

Софроний Врачански.   

Черепишкият манастир е обявен за 

национален паметник на културата.  
28
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Традиционна седянка 
в църквата -
що е то?

ДЕСИСЛАВА НЕДЕЛЧЕВА
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На 21 ноември, Въведение Богородично или 
Ден на християнското семейство, в една от 

най-големите енории на Варна към храм „Св. 
Николай Чудотворец” се случи фолклорна 

седянка. Тя е проект на Духовно-просветния 
център „Св. Архангел Михаил”, финансиран по 
програмата за творчески проекти на община 

Варна в рамките на инициативата „Европейска 
столица на културата”. 

След литургията пред храма се изви 
празнично хор, а в Духовно-просветния 

център доц. Любомир Тенекеджиев говори 
за християнското семейство. В съседната 

зала се представяха традиционни български 
занаяти като килимарство, дърводелство, 

иконопис и други, съвместно с Камарата на 
занаятите.  Следобед започна самата Седянка 
с хора от енорията, ученици от Националната 

гимназия за хуманитарни науки и изкуства 
„Константин Преславски”, танцьори от 

Народно читалище „Отец Паисий”, Хлебната 
къща „Св. Христофор” - Габрово. 

Авторът на тази статия е също участник в 
Седянката и текстът е опит за осмисляне на 

това „въвличане”.
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Започвам оттам, че православният 
храм „Св. Николай” във Варна се 
намира в самия център на града. 

Енорията е голяма и в нея влизат хора 
с различно образование, професия и 
възраст. Духовно-просветният център „Св. 
Архангел Михаил”  провежда ежегодната 
Седмица на православната книга, където 
участват представители на православните 
църкви от цял свят. В Центъра се 
организират два пъти седмично 
богословски беседи и групи за духовна 
подкрепа; Центърът издава вестник, 
доскоро и списание. Неговата седмична 
програма, освен неделните събирания 
след литургията на чай и кафе, включва 
срещи, гледания на филми, представяния 
на хора и книги в книжарницата към 
храма. Към Центъра има Неделно 
училище за деца, иконописна школа и 
социални дейности на Настоятелството. 
Изброявам всички тези неща, само за 
да подчертая, че организирането на 
Традиционна седянка не е случайно 
събиране, а обмислена идея. Неин свой 
автор  е Иван Димитров, а организатор – 
написал и координирал проекта към 
общината – е Георги Манолов. Преките 
участници от енорията в първото издание 
на Седянката са 15 души. 

Авторът на идеята я представя така: 
„Искаме да „свалим” красивия народен 
обичай „седянка” от сцената и да го 

изживеем истински. Днес хората от 
църквата започват да усещат силен 
контраст между християнството 
и съвременната масова култура. 
„Седянката” е място, където всички сме 
заедно и равни един с друг, като всеки 
от нас участва пълноценно по начин, 
който е типичен за него самия. Там ще се 
учим един другиго, ще пеем заедно, ще 
танцуваме и ще се забавляваме”.

Какво означаваше за мен участието в това 
събитие? 

Седянката имаше изключителен 
успех сред многобройната публика; 
емоционално преживяна беше всяка 
„сцена” и целият ден се превърна в 
събитие, за което все още се говори на 
живо и в интернет.

За образованите, особено филологически 
образованите, е ясно, че фолклорната 
и християнската системи са различни, 
ако не и напълно противоположни. Да 
се събират и разделят през всичките 
векове до днес – е техен „специалитет”. 
Разбира се, безсмислено е истерично 
да се спори защо и кога са ставали 
„грешките” на общия им живот. Те даже 
изобщо и не се схващат като такива, а 
тъкмо обратното – търсени са. Интересно 
е обаче осмислянето на това „променливо 
съотношение” на фолклорното и 
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нефолклорното в културата на всяка 
епоха. Петко Иванов казва в своя статия, 
публикувана в сборника „Общуване 
с текста” ( издаден през 1992 година 
и съставен от Александър Кьосев и 
Ангел Ангелов). Статията„Фолклорът и 
християнството като духовни форми на 
живот”говори за „умението на фолклора 
да въвлича в своята духовна орбита дори 
явления, които като християнството са 
насочени към разрушаването му”.  Съвсем 
неслучайно енорията „Св. Николай” 
посяга към подобно съвместителство.

За „поставянето” на седянката по 
проекта се грижеше хореографът Стефан 
Желязков, човек с многогодишен опит 

в един от популярните варненски 

фолклорни ансамбли. Негов щеше 

да бъде сценарият, постановката, 

осигуряването на реквизита – народни 

носии. Имаше попълнение в нашите 

редици с танцьори от ансамбъла, за 

качество и плътност. Сливането на тези 

млади хора с „аматьорския състав” 

беше съвсем радостно-пълноценно. 

Не по-малко приятно беше и участието 

на живата музика на ученици от 

Хуманитарната гимназия.

Разказвам последователно подготовката 

за събитието заради изключително 

важната роля на репетиционния процес, 

който „зададе въпросите”. 

Веднага ще кажа, че той не мина 

гладко. За мен конфликтните ситуации 

по време на репетициите – спорове с 

професионалиста хореограф и с някои от 

участниците енориаши – бяха хранителни 

и полезни, защото исках да разбирам през 

цялото време в какво се бях съгласила 

да участвам. Тези разногласия, разбира 

се, напълно се изтриха и забравиха 

заради небивалия успех сред публика и 

участници по време на самото събитие. 

След края на Седянката хората не искаха 

да си тръгват от емоции и желание да се 

случи още нещо. 
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Залата за конференции на Центъра за 
духовно-просветна дейност, разположена 
на втория етаж на сградата над самата 
църква „Св. Архангел Михаил” беше 
дегизирана като средновековен 
български дом с черги, менчета и 
всякакви предмети на народния бит. 
Имаше майка и дъщеря домакини, 
които посрещаха една по една момите, 
облечени с прекрасни носии и закичени 
с китки по забрадките, които си носеха 
„работата” – плетене на чорап, предене 
с хурка и вретено, шиене на шевица. 
След настаняването на момите, в залата 
влязоха ергените с калпаци и ямурлуци и 
съответното „Добър вечер, какини!”, „Дал 
Бог добро, батьовци!” 

Реквизитът и нашата сценичност 
напомняха живите картини от рода на 
„Иисус в яслите” или възстановките на 
битки по време на градски празници.

Започна размяна на реплики (куплети 
от народни песни) и закачки, както 
и пеене на народни песни насред 
„професионалните включвания” на 
партньорите от ансамбъла и музикантите 
от гимназията. Гатанки и почерпвания с 
вино, локум , пуканки и т.н.
На първата репетиция нашият хореограф 
ни раздаде „думички”, които от пръв 
поглед отхвърлихме като такива, които 
„не стават” – нито сегашно ни изразяваха, 

нито бяха за нашата уста – леко 
цинични изхвърляния на „народния 
гений”. Издирихме си „текстове” и си 
ги самораздадохме, като постоянно 
уточнавахме в крачка „дали това искаме”. 
Тежки репетиции за хореографа Стефан 
Желязков, защото искреното му желание 
беше да „задоволи публиката”, която 
не познаваше  (хората от енорията и 
гостите). Иначе, той дисциплинира и 
обедини очакванията. За автора на 
идеята, Иван, седянката трябваше да 
означава „както е било, но не с претенция 
за автентичност и най-важното – без 
„сценичност”, а да правим „нещо лично”. 
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По време на социализма имаше само 
една традиция, която се покриваше с 
българския идентитет – фолклорната (и то 
отчасти). Християнската не съществуваше. 
Помня, че се смеехме на курдисаните 
баби от телевизионния екран, натруфени 
с носии и пера по главите, които „знаеха 
как е било”. Този соц-кич беше възприет 
широко и безалтернативно. Той се 
употребява и до днес. „Сценичността” 
унищожи възможността да стане 
фолклорът, ако може, наш живот.  Малко 
по-късно, в късния социализъм , когато 
имаше разпуквания на схемата, народни 
певици излизаха „пред народа” без носии 
и с друг поглед в очите, който трябваше 
да означава, че народната песен наистина 
е станала не част от живота, а самият 
живот, израз на постсоциалистически 
модернизъм във фолклора. Днес 
декоративното в представянето на 
фолклорните изпълнения е много 
по-осъзнато и очевидно не е самият 
живот, а наследен жив елемент насред 
глобалистичния шум. 

Какво искаше нашата Седянка? Идеята 
на организаторите е Седенките да не 
бъдат инцидентни, а периодични и 
всеки със своя избор на занимание да 
съпреживява общото. Първата Седянка 
тръгна от представата за традиционна 
седянка, от компромиса на сценичната 
седянка, преди да поемем към „собствен 

израз”. Друг е въпросът дали ще открием 
такъв. Ако декоративизмът надделява, 
ако в нас обитава някаква неосъзната 
фолклористичност, която мислим, че 
можем да изтласкаме, остава въпросът 
кое е това нещо във фолклорния обред, от 
което наложително се нуждаем?

Ясно е, че плачът по топло-социалното 
съществува днес във всичките си форми. 
Лесно  ще кажем и че мотивацията на 
порива група млади хора да посегнат към 
потапянето в нещо „наше”, едновременно 
близко и далечно, е  алтернативността 
на забавата, отегчението от музикалните 
клубове, дискотеки, заведения за пиене, 
МОЛ-ски бутици за дрехи, немалко вериги 
супермаркети, където пазаруването е 
утеха и предпочитана забава. Всички 
съвременни философи и наблюдатели 
не спират да повтарят как колективната 
енергия е разпределена по рафтовете със 
стока. И че когато философите от 80-те 
формулираха постмодернизма, тяхната 
теза беше свързана с краха на Големия 
разказ, на мета-наратива и с това, че няма 
никаква универсална истина, която да 
смаже механизма на човешките общности. 
Сега се видя, че това е било лъжа или поне 
„временна истина”, защото „човечеството 
още никога не е било доминирано до такава 
степен от един-единствен мета-наратив 
както това става днес, когато глобалният 
капитализъм заплашва да елиминира всеки 
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години след 1989, нашата църква беше 
подслон преди всичко за хората от 
първата категория, описана от Бийти. 
Днес положението е различно. Със 
сигурност – в описваната варненска 
енория. Което не пречи постоянно да 
се внасят в живота на тази православна 
общност нови поводи „да правим още 
нещо заедно”. 

Затвореността на повечето енории е 
отчайваща. В нашата имаше и следните 
гласове: „Нима не е достатъчен 
литургичният живот, каква по-голяма 
заедност от общата молитва?” Критерий 
за достатъчност, както знаем обаче няма в 
едно търсещо семейство, което постоянно 
желае да разширява своята активност, 
привличайки косвено нови приятели. 

За хората, възпитани в духа на фолклорната 
заедност, макар и не в нейните автентични 
форми, а в градските ансамбли и трупи за 
народни песни и танци по читалищата, е 
съвсем естествено да внесат или да искат 
да споделят своята обич към народното 
творчество в църквата и по този начин за 
втори път да бъдат „у дома”.  

Фолклорът е по-старата, спрямо 
християнството, традиция и може би 
затова по-безопасно и овладяно място; 
онова пространство, което е обработено 
и което е обработвано от бащата, 

друг наратив и всяко друго значение от 
човешкия живот” (Тина Бийти). Историите 
и традициите, които придават смисъл 
и принадлежност, са притиснати в 
ъгъла или дори заличени от глобалната 
икономика, помитаща последните следи 
от човешко достойнство и надежда. 
Глобалният пазар, естествено, не зачита 
граници, култури и традиции и тогава 
вместо свобода ние имаме избор, а 
вместо ценности - маркови стоки и 
начини на живот. В този контекст г-жа 
Бийти, която преподава християнски 
изследвания в университета Ройхамптън 
в Лондон  (цитирам по електронното 
списание „Либерален преглед”), 
вижда дълбоко проблематичния днес 
религиозен екстремизъм като единствена 
силна алтернатива за консуматорския 
начин на живот. 

В нашия случай, православната църква 
има свой, слава Богу, различен път в 
подробно описаната духовна нужда/липса, 
но мисля, че и за нас важи наблюдението 
на Бийти за това най-вече кои хора са 
привлечени от религията: „хора, изначално 
онеправдани, защото са твърде бедни 
или твърде угнетени, за да участват в 
постмодерния празник на пазаруването; 
така и хора, които се страхуват от онова, 
което възприемат като морално разпадане 
на модерната западна култура.” 
Не е трудно да признаем, че в първите 
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дядото и т.н. Обратно, „ отвъд синурите 
и оброците, очертаващи границите 
на селското землище, за селянина 
започва заплашителната неизвестност 
на един чужд, нестопанисван и поради 
това враждбен свят” (Петко Иванов). 
Обичайността на трудовите дейности 
е разиграна в народните обреди 
„в очакване на празник”. Всъщност, 
фолклорната култура е организиране и 
случване на Празника заедно с особената 
духовност, съпровождаща честването на 
един общностен смисъл. 
Този фолклорен празник насред 
християнския празник Въведение 
Богородично удвоява съборността и 
топлия дух на една централно-градска 
„сполетяна от икономическата криза” 
енория в морския град. 

Целите на фолклорните празници са 
гарантирането не толкова на жизнения 
минимум, колкото социализирането 
на хората, произвеждането на човека в 
колектива; за църквата важното е неговото 
спасение, личностният просперитет 
в духовен план. В единия случай от 
значение е вплитането на човека и 
природата в единен ритъм за постигане 
на равновесие, а в другия – вплитането на 
човека и Бога в общ ритъм, заживяване 
на човешкото с Божието. Задачата 
изглежда почти еднаква, ако не беше 
една основна разлика: в християнството 

само личността може да направи човека 
подобен на Бога; творчеството и отделната 
личност са плътно обвързани; макар 
живеенето в църквата да възпитава в 
„правилния път”, без личността в тайната 
стаичка, без общуването сега между мен 
и Бог, резултатът е немислим. Бог-Слово 
е насочен към църковното Събрание, 
но в същото време и към отделната 
личност, чието преобразяване в духовна 
е най-същественото. Във фолклорната 
творба отделният човек не е автор, а живо 
участие; неговата роля е елемент от общата 
мозайка. Народният творец е онзи, който в 
момента изпълнява фолклорната творба; 
„фолклорният текст съществува само 
тогава, когато е разказван, пят или обредно 
разиграван”(Петко Иванов). „В приказката 
самото разказване е по-съществено от 
разказваното в нея, защото именно  актът 
на разказване прави светът ни по-устойчив, 
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доказва съществуването на ред в него. В 
по-древните култури дар словото е дори 
синонимно на живота – онези, които не 
умеят да разказват – умират.” Да разказваш/
пееш и по този начин да бъдеш жив – колко 
просто и социално! 

Нашата Седянка-възстановка на нещо, 
което наричаме „традиционна седянка”, 
доста преформулирана от Филип-
кутевото театрализиране и навлизане 
на определени форми на представяне 
в градските ансамбли за народни 
песни и танци, се случи ненадейно за 
мен и постави въпроси пред цялото 
ми предишно ученическо-читалищно 
възпитание. Какво в традицията е 
по-традиционно от друго? Не е ли 
по-традиционна седянката-събиране 
на софра до ден днешен с приятели 
по различни семейни поводи или 
общуването с едни и същи хора в 

ирландски, индиански и всякакви 
клубове вечер? Да търсим ли и какво в 
декоративните форми на селски живот, 
оцелели през социализма и видовете 
обществени промени и кризи? 

Докато разсъждавах за седянката в 
Деня на християнското семейство, 
се случи и второто нейно издание от 
продължаващия проект - Коледарска 
дружина на 24-ти срещу 25-ти декември, 
която влезе да благовести в Дом за стари 
хора, в Дом за деца без родители и в още 
девет други домове, които са поискали 
фолклорно-християнски благослов в 
нощта срещу Рождество Христово. И 
досега по-възрастните хора разказват как 
след 9-ти септември 44-та коледуването 
било забранено, не само заради 
заменените лични стопанства (които 
коледарите благославят) с текезесетата, 
а и заради забраната на Бога.  Четох 
в едно фолклористично изследване 
на Йежи Бартмински, в pravoslavie.
bg, че значението на полската дума 
„коледа – коледна песен” освен двете 
значения като „религиозна песен, свързана 
с Рождество Христово” и „народен обред, 
свързан с изпълнение на коледни песни, 
отправяне на новогодишни пожелания 
и даряване на коледарите”, има и едно 
трето специално значение: „посещение на 
свещеника сред енориашите по време на 
Рождество Христово, при което той събира 

„Искаме да „свалим” 
красивия народен обичай 
„седянка” от сцената и 

да го изживеем истински. 
Днес хората от църквата 

започват да усещат 
силен контраст между 

християнството и 
съвременната масова 

култура.
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волни пожертвования за църквата”. Без 
много приказки, изследването семпло 
онагледява историческите наслоения. 
Срещу Рождество десетина мъже от 
енорията „Св. Николай” пяха песни 
и влизаха в домовете заради тази 
религиозно-обредна празнична среща 
на човек с човека. После празнично се 
появиха по време на коледното тържество 
на децата от Неделното училище. Единият 
от коледарите разказа как в дома за деца 
без родители, където в коледната нощ 
били останали четири невзети от никого 
деца, те влезли и наистина благовестили 
срещу блеснали детски очи – и било много 
истинско и благодатно. Наистина, не е 
важно кое идва в повече – религиозното 
или фолклорно-обредното. Но за добро 
или за лошо, връзката между тях все още е 
разпознаваема.

Лесно е да приемем ценностите на 
фолклорния човек, който е един 
„общ” човек, вкопан в семейната 
последователност с традиционно 
отношение към земята и хляба. 
Фолклорният човек е в настоящето. С 
раждането обаче на Христос, с акта на 
Рождество, идва вечността в линията на 
човешкия род. Тя може да я подмени и 
удължи, има надежда това да се случи. 
Христос ни дава продължението на 
фолклорния човек, продължението на 

Седянката в Църквата. Затова е важно в 
името на какво си с другия човек. 
Ясно е, че проектът „Седянка” е 
легитимиране на „социален контакт 
между младите”. В църквата седянката 
е фолклорно събиране в името на 
Бога, с Неговото участие; събиране на 
променения и променящия се човек. 
Само човекът, за разлика от животното, 
е съ-битиен. В нашия случай, съ-
битийността става по този двоен, удължен 
и по-надежден начин.  
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„Шестоднев“-ът на Йоан Екзарх – 
първият цялостен 
християнски светоглед

МИЛЕНА СТАНЧЕВА

НЕ ТЪРСИ 
ЗЛОТО 
ИЗВЪН СЕБЕ СИ



41

бр
ой

 1
/2

01
1

41

бр
ой

 1
/2

01
1

нциклопедично природонаучно съдържание, стремеж към 
теоретично осветление на явленията от природата и обществото 

и отделния човек на основата на новоприетата християнска 
религия – това са основателни причини за голямата популярност на 
„Шестоднев“ на Йоан  Екзарх. След приемането на християнството в 

България  неотложно се налага коренна промяна на начина, 
по който тогавашните хора си обясняват света и мястото 
им в него. Традиционният светоглед вече не върши работа, 

езическите представи трябва да бъдат заместени с християнски. 
Това прави Йоан Екзарх по повеля на княз Симеон. Тъкмо в негово лице  
Симеон открива човек, който да изтълкува и предаде средновековното 
знание на новопокръстените славяни. 
Йоан Екзарх е един от най-начетените и плодовити творци от кръга 
на цар Симеон. Този средновековен български писател и преводач 
е сред най-важните участници в Преславската книжовна школа от 
края на IX и началото на X век. Стреми се да проникне в тайните на 
мирозданието и да го обясни, като изхожда от схващането и представата 
на новата за България християнска религия. Целта му е да създаде 
цялостна светогледна система за българите и православните християни 
въобще. „Шестоднев“ е достатъчно основание да наречем Йоан Екзарх 
основоположник на българското естествознание и  учен-енциклопедист.
Единствен източник за живота на книжовника са неговите трудове, 
които обаче не съдържат дати и не може да се определи нито годината 
на раждането, нито времето на каквото и да било друго събитие в 
живота му. Със сигурност е български славянин, защото нарича „свой“ 
старобългарския език, на който пише. В старинните надписи, които 
придружават неговите съчинения, той е наричан „екзарх български“. 
Книжовната си дейност започва като презвитер. Кога става екзарх не е 
известно. В ръкопис на един от текстовете на „Шестоднев“ от ХVII век се 
обяснява що е това „екзарх“ – шестоначалник, т.е. лице, което началства 
1/6 от царството. Следва допълнение, че гръцките императори разделят 
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царството си на шест началства. Екзарх 
се наричат още лицата, изпращани 
от епископите и патриарсите като 
надзиратели – вероятно на църквите в 
дадена област. Понеже Йоан е наричан 
„екзарх български“, той ще да е бил 
надзирател на всички български църкви. 
Като духовно лице е извършвал служби 
в някоя от преславските царкви, за 
което говорят няколко достигнали 
до нас слова. Вероятно произхожда 

от знатен българо-славянски род, за 
което свидетелства високият пост, който 
заема, и образованието му. Близък е 
на княжеския дом, което му позволява 
да обрисува картинно двореца. 
Литературното му наследство предполага 
перфектни познания по гръцки. Вероятно 
завършва някоя от византийските школи в 
Цариград. 
Още при превода на „Небеса“ (първото 
му книжовно дело), се усещат амбициите 42
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на Йоан Екзарх да следва пътя на Кирил 
и Методий при преводите им от гръцки, 
но той „се бои“ да не изопачи смисъла на 
написаното, понеже познава „тъпотата 
и грубостта на своя ум и телесната си 
немощ и леност... Но понеже всемогъщият 
Бог дава на слепите зрение... залових 
се с това дело... Затова, братя, не 
придиряйте, ако намерите някъде не 
същата дума, тъй като в нея е вложен 
същият смисъл.“ Йоан Екзарх пише 
„на своя си език“ и съзнателно търси 
смислов еквивалент на абстрактните 
гръцки термини. Целта му е да бъде 
разбран от тогавашния старобългарски 
читател, който не притежава особена 
предварителна философска подготовка. 
Той е първият славянски книжовник, 
който буквално създава нови думи 
и изрази в духа на славянската реч, 
тъй като те липсват в живия народен 
говор – същност, количество, качество, 
свойство, различие, противоречие, 
естество, природа, елемент и много 
други. Въвежда славянска богословска 
и философска терминология. Не всички 
създаде ни от него термини, обаче, се 
разпространяват в старобългарската 
и сродните ѝ литератури. Ето защо 
преводите му по-късно стават мъчно 
разбираеми. Късните преписвачи не са 
разбирали текста и са го покварявали 
извънредно много, разказват неговите 
изследователи.

Извън 
съмнение е, че „Шестоднев“ е 
написан по времето на Симеон. 
Това сочи самото произведение – в 
Пролога Йоан Екзарх се обръща 
към княза и обяснява как е съставил 
творбата, като си служи със сравнение от 
живота. Представяйки своите извори той 
добавя: „...също както някой би поискал 
да построи дворец и като няма с що да 
го направи, би отишъл при богатите и 
би поискал от тях: от един мрамор, от 
другиго тухли.“ 

6070 са лексикалните единици в 
„Шестоднев“ (според Ватрослав Ягич), 
което е неоспорим факт за словното му 
богатство. Йоан Екзарх посвещава труда 
си на Симеон, възхвалява христолюбието 
и книголюбието му, но не отронва и 
дума за себе си. Изразява значението на 
труда, който поднася на княза, защото 
„какво по-хубаво, какво ли по-сладко 
има за боголюбците, които жадуват за 
вечен живот... Ето и ти така, господарю 
княже мой, славни Симеоне христолюбче, 
не преставаш да издирваш неговите 
повеления и твърдения и искаш да се 
украсяваш и прославяш с тях.“

Това, разбира се, не значи, че Йоан 
Екзарх по времето на Симеон тепърва 
започва книжовната си дейност, 
но според изследователите на 

Не търси злото извън себе си 
и не вярвай, че то по начало е 

създание на едно лошо същество
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старобългарската литература „Шестоднев“ е 
връхна точка в творческия му път. Творбата 
е създадена, когато Симеон е княз и е 
построил двореца си в Преслав, обрисуван 
картинно и живо в началото на Шесто слово. 
„Когато някой обикновен и беден човек 
и чужденец, идвайки отдалече, стигне до 
портите на княжеския двор още щом го 
зърне, започва да се учудва и, изпълнен с 
възхита пристъпва към вратите и моли да 
го пуснат, и като влезе вътре, той вижда да 
се издигат къщи от двете страни, украсени 
с камък и дърво и изписани. А като влезе 
в самия дворец и съзре високите палати и 
църквите, украсени необикновено богато с 
камък, дърво и различни краски, а отвътре 
с мрамор и бронз, сребро и злато, той няма 
да знае с какво да ги сравни, защото в своята 
родина този бедняк не е виждал такова 
нещо.“ Йоан Екзарх се стреми да утвърди 
българската държава, ето защо говори за 
блясъка на българските палати, столицата 
Преслав и самия владетел.  Народът 
е показан, доколкото е съзерцател на 
великолепието на княза „облечен в обкичена 
с бисери дреха, с огърлица от златни монети 
на шията и пръстен на ръката, препасан с 
пурпурен пояс и със златен меч...“

„Шестоднев“ има повече от 60 преписа, 
като най-късният е от началото на 
ХIХ век. Откъси от него съдържат и т.нар. 
Шестодневи (Хекзамерони) – популярни 
в Средновековието, в които се излага и 

отстоява християнското учение за 
сътворението на света в шест дни. Йоан 
Екзарх създава компилативен труд въз 
основа на шестодневите на Василий 
Велики, Севериан Гавалски и Теодосий 
Кирски.  Оригиналният му принос е в 
подбора и преработката на творбите – 
дава свои коментари, разсъждения 
и наблюдения, рисува картини от 
Средновековна България през IX-X век. 
Разпределянето на съдържанието 
в шест слова и тази композиционна 
схема му подсказва библейският 
разказ. Изследователите определят 
съчинението му като философско, 
с естествено-научно съдържание 
и тълкователно-нравоучителен 
характер. Книгата е предназначена 
за образованите читатели от кръга 
около княз Симеон и новосъздаденото 
българско духовенство.
Произходът на света, битието, хората, 
душата, небето, водата, смисълът 
на човешкия живот – книжовникът 
създава цялостно ново християнско 
светоусещане за своя средновековен 
читател. За съжаление оригиналът на 
„Шестоднев“ не е запазен - най-старият 
препис е от 1263 г. По замисъл и 
изпълнение творбата е славословие на 
творческата Божия мощ. Разнообразието 
на действителността удивлява, 
съжителството на „противоположни 
същества“ изумява, а умът ни направо 





46

бр
ой

 1
/2

01
1

46

бр
ой

 1
/2

01
1

не побира целесъобразното устройство на 
Вселената – тук религията и естетиката са 
вплетени.
Йоан Екзарх се изумява от величието и 
целесъобразността на природата, чуди 
се „как не се свършва, нито намалява 
въздухът, когато толкова хора и толкова 
безсловесни животни непрестанно 
дишат и толкова и така топли слънчеви 
лъчи минават през него, а при това и 
Луната и звездите правят същото и как 
слънцето не разтапя небесната твърд.“ 
Навсякъде той се стреми да отхвърли 
материалистичните схващания на 
древните елински философи. Въпреки 
това дава интересни свидетелства от 
научен, географски и астрономичен 
характер, които разширяват кръгозора на 
среднавековния читател. 

Познанията в „Шестоднев“ много 
се различават от съвременните 
представи, а картината на света е 
йерархична. Многократно е застъпена 
темата за превъзходството на човека 
над останалите живи твари, защото 
той е създаден по Божи образ и 
подобие и е носител на Божия Дух. 
„Шестоднев“обосновава идеала за 
човешко съвършенство. Изтъква 
равновесието, в което се намират 
основните елементи на материята: Водата 
е най-изобилна, за да пребъде до края 
на света, без да бъде унищожена от 

огъня, който е нейният противоположен  
елемент. Денят и нощта възникват заедно 
и Светлината е единствената причина 
за деня и нощта. Тя определя още що е 
сутрин и що е вечер.
Йоан Екзарх полемизира с астролозите, 
които говорят „неверни и суетни неща“ 
и отхвърля астрологията като смята, 
че няма връзка между законите на 
космическото битие и закономерностите 
в действията на човека – „Наистина 
смешни са всички мнения и теории 
на астролозите, които са присъщи на 
тяхното изключително безумство.“ 
Космическите закони, убеден е Йоан 
Екзарх,  са единствено природни и нямат 
връзка с психиката на човека.

В „Шестоднев“ има и редица морални 
въпроси, например за доброто и злото. 
Йоан Екзарх се пита какъв е произходът 
на злото и каква е неговата същност, 
като казва, че злото е  по-скоро душевно 
състояние. „Не търси злото извън себе си 

Милена Станчева е филолог 
и журналист – завършила е 

Софийския  университет „Св. 
Климент Охридски“.   Занимава 

се с издателска, печатна и 
рекламна дейност.
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и не вярвай, че то по начало е създание 
на едно лошо същество“. 
Историците забелязват известно лутане 
между догмата и опита. Опитът се явява 
там, където книжовникът търси да обори 
езическите философи с агрументи, 
подобни на техните.

Човекът е светлина на тоя свят, той е 
венецът на творението. Йоан Екзарх 
се занимава най-вече с главата, ума и 
сърцето. Смята, че за ухото трябва да се 
знае, че само човекът не го движел. Като в 
празен съд във вътрешното ухо всеки глас 
„плющял“ и „тупал“. Устните са направени 
от меко месо, за да могат лесно да се 
движат. Човекът имал общо с животните 
по това, че можел да движи долната си 
челюст във всички посоки. Той притежава 
по-голямо осезание и вкус от тях, но по 
другите сетива те го превъзхождали. 
Радва се, че Бог е създал творението си за 
хората, а тях – по Свой образ и подобие, 
защото „заради кого небето е украсено 
със слънце и звезди, заради кого Земята е 
пременена с градини, дъбрави и цветя и е 
увенчана с планини, заради кого морето, 
реките и всички води са изпълнени с риба, 
заради кого е приготвен раят и самото 
небесно царство“. Йоан Екзарх от учудване 
„си изгубва ума” и не може да разбере 
„как в едно толкова малко тяло може да 
има толкова голяма мисъл, която обхваща 
цялата земя и се издига над небесата.

„Шестоднев“-ът на Йоан Екзарх е една от 
най-поетичните книги на света, според 

акад. Д. Лихачов, един от ревностните 

изследователи на старобългарската 

литература. И какво от това, пише 

той, че тази гигантска книга  е родена 

от друга, не по-малко гигантска 

книга – „Шестоднев“ на Василий 

Велики. Никой не се срамува от това, 

че е приемник. Йоан Екзарх подготвя 

първия универсален енциклопедичен 

философски труд на български език, за 

да предаде на читателите християнското 

знание за света и човека. 

Този енциклопедист на Златния век 

е едновременно строител на езика 

и учител на народа си, убедени са 

неговите изследователи. „Шестоднев“ 

е върховен израз на мъдростта на 

онова  време. В него за първи път се 

формулират теоретични познания и 

се постига философско обобщение 

за взаимната връзка и хармония на 

световното цяло.  Човекът, този „малък 

свят“, също е част от тази хармония. 

„Понеже ти притежаваш разумна душа 

никога не се показвай подобен на 

животните нито чрез думи, нито чрез 

дела, но пази своя образ достоен чрез 

делата си и се постарай да станеш 
подобен на Този, Който те е сътворил“, 
напомня Йоан Екзарх. 47

бр
ой

 1
/2

01
1



Архимандрит доц. Д-Р ПАВЕЛ СТЕФАНОВ

БИБЛИЯТА 
и АПОКРИФИТЕ



 
за 
АСТРОЛОГИЯТА

СТАРИ ЗАВЕТ
Множество изследователи на астро-
логията приемат за родина на тази 
псевдонаука Месопотамия, където 
през ІІІ хилядолетие пр. Хр. тя придо-
бива своята идентичност като прак-
тико-теоретична мисъл за цялото то-
гавашно обществено самосъзнание. 
Народите с политеистична нагласа 
в този регион отъждествяват слън-
цето, луната, звездите и планетите с 
различни богове и богини и вярват, 
че техните движения по небето се 
отразяват върху съдбата на хората и 
царете. Асирийците, които завладя-
ват северното израилтянско царство 
през 722-721 г. пр. Хр., и вавилонци-
те, които превземат южното юдейско 
царство през 587-586 г. пр. Хр., се за-
нимават задълбочено с астрология. 
Този интерес към небесните тела 
несъмнено се предава на част от по-
корените юдеи.1



50

бр
ой

 1
/2

01
1

Едно от най-ранните позовавания на ас-
трологията в Стария Завет е забраната за 
поклонение на звездите във Второзаконие 
4:19. В този стих Бог изрично предупреж-
дава избрания народ срещу евентуалното 
служение на тварните небесни тела: „Да не 
би ти, като погледнеш на небето и видиш 
слънцето, месечината и звездите (и) ця-
лото небесно войнство, да се прелъстиш, 
та да им се поклониш и да им послужиш, 
защото Господ, Бог твой, ги е отредил за 
всички народи под цялото небе”.2

Във великия кодекс на Мойсей е записана 
забраната за отдаване на всякакви видове 
вълшебства под страх от смъртно наказа-
ние (Левит 19:31; 20:6): „Не се обръщайте 
към ония, които извикват мъртъвци и при 
магьосници не ходете, и не се оставяйте да 
ви оскърбяват. Аз съм Господ, Бог ваш. И 
ако някоя душа се обърне към ония, кои-
то извикват мъртъвци и към магьосници, 
за да ги последва в блудството им Аз ще 
обърна лицето Си против оная душа и ще 
я изтребя измежду народа ѝ”.

Старозаветните пророци водят упорита и 
продължителна борба, за да изкоренят ас-
трологическите убеждения и свързаното с 
тях почитане на звездите от израилтяните. 
Например Исайя се обръща към олице-
творената от него „дъщеря Халдейска”, за 
да осмее „ония, които наблюдават небеса-
та, звездобройци и предсказвачи на ново-
луния”. Тяхната безполезност се доказва от 

факта, че претърпяват пълен провал и по-
лучават вечно наказание от Господ: „Ето, те 
са като слама: огън ги изгори; не избавиха 
душата си от пламъка; не остана въглен да 
се погрее някой, нито огън, да си поседи 
пред него” (47:13-14).

Пророк Исайя, като предрича гибелта на 
Вавилон за неговото нечестие и пагубно 
занимание с магии и астрология, от име-
то на Яхве с ирония казва: „Стой си про-
чее с твоите магии и с многото си враж-
би, с които си се занимавала от младини: 
може би ще си помогнеш, може би ще ус-
тоиш. Ти си уморен от многото си крое-
жи; нека излязат ония, които наблюдават 
небесата, звездобройци и предсказвачи 
по новолуния и да те спасят от онова, 
що трябва да ти се случи. Ето те са като 
слама: огън ги изгори; не избавиха душа-
та си от пламъка…” (Ис. 47:12-14). Тук е 
налице пряко указание за безсилието на 
всички видове вълшебства пред волята 
и силата Божия и на неминуемия край на 
хората, които се занимават с магия и ас-
трология или прибягват към помощта на 
окултистите. При стълкновението на ма-
говете с пророците и другите духоносни 
мъже синовете на тъмнината търпят по-
ражение. Така в книга Изход (7-9) четем 
за това как чародеите, които се противят 
на Мойсей, вършат много чудеса пред 
фараона, но не могат да противостоят 
на Божията сила и в края на краищата 
са принудени да признаят своето пора-50
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жение от пророка Мойсей. В книга Битие 
(41) се разказва за тържеството на пра-
ведния Йосиф над египетските мъдреци. 
Те не успяват, при цялото си магическо 
изкуство, да изтълкуват вярно съня на 
фараона. Пророк Даниил също много-
кратно посрамва халдейските мъдреци и 
магове (Дан. 2:4-5). Всичко това се обяс-
нява с факта, че синовете на светлината 
вършат винаги своите чудеса и проро-
чества със силата Божия. Маговете и ас-
тролозите, които използват изкуството 
на вълшебството, действат с демонична-
та сила и естествено търпят поражение, 
когато се опитват да се борят с Бога. 

Пророк Йеремия също се противопоста-
вя на астрологията. Като говори от име-
то на Бога, той заповядва на своя народ: 
„Не вървете по пътя на езичниците и не 
се плашете от небесни поличби, от които 
езичниците се плашат” (10:2). Той осъжда 
и някои юдеи, които се покланят на вави-
лонската богиня Ищар, наречена „богиня 
на небето” и отъждествявана с планетата 
Венера. В нейна чест те кадят „в юдейските 
градове и по йерусалимските улици”, пра-
вят възлияния, месят и раздават питки с 
нейния образ. Когато култът на Ищар е за-

бранен от пророка, идолопоклонниците 
се жалват, че оттогава са изгубили късмета 
си: „Търпим във всичко оскъдия и гинем 
от меч и глад” (44:15-19). Тези предупреж-
дения и забрани на пророците биха били 
немислими, ако голям брой израилтяни не 
се отдават на служение на небесните тела.

Известни познания по астрономия са 
необходими за създаването и поддър-
жането на юдейския слънчево-лунен 
календар. Няма съмнение, че се оказва 
невъзможно да се унищожат без оста-
тък религиозните аспекти на наблюде-
нието на звездите в древния Израел. 
В ръкописите на есейската община от 
Кумран, съвременна на Христос, се тър-
си тъждественост между движенията на 
небесните сфери и чертите на човешки-
те лица, между астрологията и физио-
номиката. Подобни идеи липсват в Ста-
рия Завет и най-вероятно са възприети 
под чуждо (елинско) влияние. Хората с 
подобни интереси свързват пряко ма-
крокосмоса и микрокосмоса, вътреш-
ните закони на вселената и външните 
характеристики на тялото. От научна и 
религиозна гледна точка тези възгледи 
са грубо суеверие.3
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НОВИ ЗАВЕТ
Най-известният новозаветен пасаж, свър-
зан с астрологията е поместен в Еванге-
лието от Матей (2:1-12). В него се разказва 
за посещението в Палестина на влъхви 
или мъдреци от Изток, които чрез изчис-
ления узнават за раждането на неземен 
Цар. Те наблюдават и следват звезда, коя-
то ги води във Витлеем. Най-вероятно тези 
мъже са астролози от Вавилон. Евангелис-
тът Матей не съобщава за този случай, за 
да препоръча астрологията, а за да пока-
же, че и звездите са ръководени от Бога 
и в лицето на влъхвите всички народи се 
покланят на новородения Спасител.4

Някои хора се смущават от въпроса: „Ако 
астрологията има демоничен характер и 
нейното използване е грях, как влъхвите 
узнават времето на Христовото Рождество 
с помощта на астрологията?” На този въ-
прос има два отговора, които не си проти-
воречат, а по-скоро се допълват взаимно.

Първи отговор. Причината, поради която 
се очаква тази звезда на Изток, се поставя 
във връзка с предсказанията, направени 
в Стария Завет. В книга Числа четем: „Виж-
дам Го, ала не сега още, гледам Го, ала не 
отблизо. Изгрява звезда от Иакова, и се 
издига жезъл от Израиля…” (Числ. 24:17). 
Пророк Исайя казва: „Дигни се, светлей 
(Йерусалиме), защото дойде твоята свет-
лина, и слава Господня изгря над тебе. И 

народи ще дойдат към твоята светлина, и 
царете – към сиянието, което изгрява над 
тебе. Те всички ще дойдат от Сава ще до-
несат злато и тамян и ще възвестят слава-
та Господня” (Ис. 60:1,3,6). В псалом 71 че-
тем: „Царете на Тарсис и островите данък 
ще Му поднесат; царете на Арабия и Сава 
дарове ще Му принесат”. Пророк Дани-
ил знае тези предсказания и не ги крие. 
Освен това, лично на него принадлежи 
пророчество за времето на Рождеството 
на Богомладенеца (Дан. 9:25). Тези данни, 
които сочат събития от изключителна важ-
ност (времето, мястото и обстоятелствата 
на Христовото Рождество) са зафиксирани 
и старателно пазени от вавилонската жре-
ческа школа, начело на която стои пророк.

Втори отговор. Божият промисъл, който 
превръща човешката злоба в средство за 
довеждане на Йосиф в Египет, също така 
дава на астрологията възможност да до-
веде влъхвите при Христос. Известно е, 
че Бог иска всички хора да се спасят и да 
стигнат до познание на истината (1 Тим. 
2:4). Може да се заключи, че не благодаре-
ние на магиите и астрологията влъхвите 
узнават времето и мястото на Христовото 
Рождество, а поради това, че Сам Господ 
им открива пътя, който смята, че е най-
добър за тяхното спасение. Астрологията 
няма никаква заслуга във факта на пътува-
нето на вълхвите по звездата към мястото 
на Христовото Рождество. 53
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Небето и звездите са творение на Божиите 
ръце, което е видимо от всички. Затова в 
определени случаи Господ посредством 
тях дава знамения, които предсказват ва-
жни събития в бъдещата съдба на чове-
чеството. Така по времето на кръстните 
мъки на Спасителя пред неговата смърт 
„тъмнина покриваше цялата земя до де-
ветия час и потъмня слънцето…” (Лука 
23:44-45). На хората се известява, че от 
човешки ръце е убит Този, Който идва да 
спаси човешкия род, да възвести и открие 
пътя на спасението в Царството Божие. В 
Евангелието също се чете, че в края на све-
та при второто Христово пришествие „ще 
станат знамения в слънцето, в луната и в 
звездите” (Лука 21:25). За разбирането на 
тези небесни знамения, които ще бъдат из-
пратени от Господ, не са нужни знания по 
астрология или тълкувания на астролози. 
Всеки, който е приел в сърцето Божието 
откровение, няма да се усъмни в  обетова-
нието за бъдните събития.

Това тълкуване се подкрепя от св. Игна-
тий Богоносец, който е епископ на Анти-
охия и е хвърлен на лъвовете в Колизея 
около 108 г. Докато е воден от стражата 
през Мала Азия до Рим, той отправя седем 
послания до местните църкви. В послани-
ето си до християните в Ефес (ХІХ.2-3) св. 
Игнатий признава астрологическия ха-
рактер на посещението на влъхвите и по-
клонението им на новородения Младе-

нец, но смята, че това събитие не подкре-
пя, а унищожава в зародиш магиите и за-
клинанията. Той пише: „Прочее как [Той] 
се откри на вековете? Звезда в небето за-
свети над всичките звезди и светлината ѝ 
беше неизречима, и новостта ѝ предизви-
ка угощение, а останалите звезди заедно 
със слънцето и луната станаха хор за тази 
звезда, а само тя разхвърляше [пръска-
ше] светлината си навсякъде. И смущение 
имаше: откъде това ново явление, непо-
добно на тези [звезди]? От него се разва-
ли всяка магия и всяка окова на злото из-
чезна; незнанието бе отстранено, древно-
то царство се разруши, тъй като Бог по чо-
вешки се яви за обнова на вечния живот 
[срв. Рим. 6:4]. И това, което беше подгот-
вено от Бога, получи начало. Оттам всич-
ко се разтресе, защото се подготвяше раз-
рушаването на смъртта”.5 

В други книги на Новия Завет намираме 
същото непримиримо отношение към 
всички видове чародейства, както в Ста-
рия завет, и същата постоянна победа на 
Божията сила при сблъсък с чародейство-
то. Апостол Павел изгонва духа прорица-
тел от една слугиня, предричаща бъдеще-
то (Деян. 16:8). Той прави това, въпреки че 
тя открива истината, като върви след апо-
столите и говори, че те са раби на всевиш-
ния Бог, които откриват пътя на спасение-
то. Но апостолът не желае да чуе истина-
та от нечистите бесовски уста, като дава с 
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засвидетелстват несъвместимостта на вя-
рата в Христа и чернокнижието.

Същевременно трябва да се подчертае, че 
св. апостол Павел е запознат с античната 
астрология, която тогава е част от обще-
ствената култура, преподава се в образо-
ванието и се поддържа чрез обреди и за-
клинания. Той се интересува повече от са-
мия факт на злото, отколкото от неговите 
причини, затова не трябва да се учудва-
ме, че използва терминологията на астро-
логията. За него астрологическите сили са 
така тясно свързани с „началствата” и „вла-
стите”, че не е възможно да се прави раз-
лика между тях. Той настоява, че всяко зло 

това пример на отношение към демони-
те, които понякога откриват очевидното. 
Защото зад това стои само желанието им 
да ни въвлекат в общение с цел да спече-
лят доверието ни, а след това да ни погу-
бят. Апостол Павел също наказва със сле-
пота магьосника Елима, който се проти-
ви на евангелската проповед и се опит-
ва да отклони хората от истинската вяра 
(Деян. 13:8-11). И накрая от книга Деяния 
на светите апостоли научаваме за това, че 
под въздействието на успешната Павло-
ва проповед в Ефес хората, „които праве-
ха магии, като събраха книгите си, горяха 
ги пред всички” (Деян. 19:19). По този на-
чин те се отричат от връзката с бесовете и 55
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ще бъде победено от Христос независимо 
каква е неговата причина и независимо с 
какви термини се описва от хората. Веро-
ятно за него е също толкова суеверно да 
се вярва в астрологически сили, колкото 
и да се почитат „началства” и „власти”. Спо-
ред неговите разбирания олицетворените 
небесни тела и демоничните сили първо-
начално са сътворени еднакво добри от 
Бога, но те отпадат от Него и съблазняват 
хората да им се подчинят.

Апостол Павел включва астрологическите 
влияния в гамата от духовни сили, които са 
подчинени на Христос. Тук особено изпъ-
ква пасажът от посланието до Римляните: 
„Аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, 
ни ангели, ни власти, нито сили (archai), ни 
настояще (enestota), нито бъдеще (mellon-
ta), ни височина (hypsoma), ни дълбочина 
(bathos), нито друга някоя твар ще може да 
ни отлъчи от любовта Божия в Христа Ии-
суса, нашия Господ” (8:38-39). Термините 
hypsoma и bathos са известни технически 
термини в астрологията и означават най-
високата и най-ниската точна (апогей и пе-
ригей) на траекторията на една планета. 
Същото значение имат астрологическите 
термини hypsomata и tapeinomata в „Мора-
лиите” на Плутарх.6 Повечето екзегети на 
Новия Завет се съмняват, че апостол Павел 
знае истинското значение на тези терми-
ни. Други обаче са на противоположното 
мнение, защото едва ли той е събрал слу-

чайно на едно място толкова много астро-
логически понятия.7

Другите „астрологически” откъси в посла-
нията на апостол Павел са следните:

1) „Докле бяхме невръстни, бяхме поробе-
ни под стихиите на света” (ta stoicheia tou 
kosmou) - Гал. 4:3;

2) „Как се връщате пак към немощните и 
оскъдни стихии и искате пак изново да им 
служите? Тачите дни, месеци, времена и 
години” – Гал. 4:9-10;

3) „Гледайте, братя, да ви не увлече някой 
с философия и празна измама според чо-
вешкото предание, според стихиите све-
товни (ta stoicheia tou kosmou), а не според 
Христа” – Кол. 2:8;

4) „Ако вие с Христа умряхте за стихии-
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те световни, то защо като живеещи в све-
та допускате да ви налагат постановле-
ния...?” – Кол. 2:20.

Тази образност донякъде напомня за из-
разите в апокрифния Завет на Соломон, 
съставен вероятно в юдейска среда през 
ІІІ в. сл. Хр. Петер Буш неубедително смя-
та, че този магически наръчник е христи-
янско произведение от ІV в.8 Злите духове, 
които разговарят със Соломон, се пред-
ставят с думите: „Ние сме 36-те стихии (stoi-
cheia), световните господари (kosmokra-
tores) на тъмнината”. А техният водач на-
право заявява, че е олицетворен астроло-
гически термин: „Аз съм първият декан на 
зодиакалния цикъл”.9

„Стихии” на гръцки език означава буквал-
но „черти, знаци, букви”, но би било не-

правилно да се предполага, че с тях апо-
столът иска да означи заповеди като тези 
от Мойсеевия закон. В такъв смисъл е упо-
требен терминът „първи начала” (stoicheia 
tes arhes) на Божието слово в посланието 
до Евреите 5:12. Другите, много по-често 
срещани преводни значения на стихиите 
са „природни елементи, стихии” и „знаци 
на зодиака”. Според апостол Павел астро-
логията и спазването на старозаветния за-
кон водят до суеверно спазване на вре-
мена и сезони (Гал. 4:10), което трябва да 
бъде преодоляно от християните. Хри-
стос ни предлага свобода от „стихиите” и 
известните или неизвестни космически 
сили. Каквито и въздействия да ни споле-
тят, Спасителят е по-силен от тях като те-
хен Господар.

Терминът oikonomous („домоуправители”, 
в преносен смисъл – „зодиакални зна-
ци”), прилаган от апостол Павел в посла-
нието до Галатяни (4:2), също е известен 
в астрологията. Неслучайно стихът, в кой-
то е включен, предшества друг стих, кой-
то съдържа явно астрологическия термин 
„стихии”. В други послания, например в 
1 Кор. 4:1-2, същият термин е преведен с 
„разпоредници”.

Поле за дейност на демоните е цялата все-
лена и особено сферата между небето и 
земята. Затова апостолът ги нарича „под-
небесни (epourania) духове на злобата” 
(Ефес. 6:12). По навик ние асоциираме ду-
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ховното само с доброто. Но за апостол Па-
вел духовното като земното и като човека 
е част от сътворения свят и може да въста-
не против Божията воля.

В Номоканона (сборник от църковни пра-
вила и постановления), е казано пределно 
ясно: „Които ходят при магьосници или се 
занимават с магьосничество или звездос-
ловят, шест години да не се причестяват по 
първо правило на Трулския събор и според 
80-то правило на св. Василий Велики; ако 
свещеник прави това – да се отлъчи”.10 Тук 
Църквата ясно сочи демоничния произход 
на всички видове вълшебства, включител-
но астрологията, на недопустимостта от об-
щуването с тях на християните и на строго-
то наказание на тези, които по някаква при-
чина се решат да се свържат с демоните.

МЕЖДУЗАВЕТНИ АПОКРИФИ

Първата книга на Енох e старозаветен апок-
риф, който жанрово се отнася към апока-
липсите. Съдържа обети и пророчества за 
световни събития и идването на Месия, кой-
то е наречен Човешки син, Избраник, Син на 
жена, Свят. Казва се, че той е „избран и скрит” 
пред Повелителя, „преди да бъде създаден 
света” (48:70). По стил и дух Книга 1 Енох стои 
близо до книгата на пророк Даниил. Тя дава 
най-пълна представа за надеждите на юде-
ите през междузаветния период. Открита е 
повторно в етиопски превод и е издадена на 
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английски език през 1821 г. Запазени са от-
къси на гръцки и арамейски език (в Кумран). 
Явно не всички части на книгата са написани 
по едно и също време. Най-ранните раздели 
засягат епохата на Макавейското въстание 
(има преки намеци за Иуда Макавей). Макар 
че не е включена в канона, Книга 1 Енох се 
ползва с голямо уважение в древната Църк-
ва. Славянският превод най-вероятно е из-
вършен в България по времето на цар Симе-
он І (893-927).11 

1 Енох 8:5-8 обяснява астрологията като 
дело на падналите ангели, които предават 
своето знание на хората. За автора астро-
логията е демонично и враждебно на Бога 
занятие. Той пише за нейния произход 
следното:

Баркаял им показа как да наблюдават 
движението на звездите. 

Акибеел ги посвети в тайните на знаците. 

Тамиел ги въведе в астрономията. 

Азарадел им разкри двиужението на лу-
ната.

Друг апокриф от епохата между двата Заве-
та е книгата Юбилеи. В древност откъси от 
нея са цитирани в трудове на св. Епифаний 
Кипърски и блаж. Йероним, а по-късно в 
хрониките на Георги Синкел, Георги Кедрин 
и други византийски летописци. Юбилеи 
става известна на учените през 40-те годи-
ни на ХІХ век, когато немският мисионер 
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д-р Крапф намира нейния етиопски превод. 
Той е лошо запазен и пълен с грешки. Книгата 
Юбилеи е свободен преразказ на библейски-
те повествования, които се съдържат в книга-
та Битие и отчасти в книгата Изход. Разказът 
се води от ангел, който предава откровения 
на Мойсей. Този апокриф се датира между 160 
г. пр. Хр. и 70 г. сл. Хр.12

В 12:16-18 се говори за праотеца Авраам, който 
живее с баща си Тара в Харан в продължение 
на „две седмини”. В шестата седмина на петата 
година, при новолунието на седмия месец, той 
бодърства нощем, за да наблюдава движението 
на звездите и да прогнозира времето. Накрая 
прави следното заключение: „Всички знамения 
на звездите и знаменията на слънцето и луната 
са в ръката на Господа. Защо да ги изследвам? 
Когато Той иска, изпраща дъжд рано и късно и 
когато иска, излива потоци [дъжд] и всичко е в 
Неговата ръка”. След това Авраам започва да 
се моли на Твореца да го спаси „от ръцете на 
злите духове, които са силни над помислите на 
човешкото сърце”, за да не се отвърне от Него.13 
Тези думи ясно демонстрират, че според автора 
на книга Юбилеи астрологията е опасна лъже-
наука, която е под влиянието на демоните и хо-
рата, които я практикуват, не могат да се спасят.

Трети апокриф, който е твърде хетерогенен 
по характер, са книгите на Сивила (Сибила). Те 
представляват цял корпус от 14 книги, създа-
ден вероятно в Александрия между ІІ в. пр. Хр. 
и ІV в. сл. Хр. В тях се съчетават езика и темите 
на Омировите поеми, старозаветните проро-

чества и раннохристиянската проповед. 
Авторите им призовават езичниците да 
се обърнат към единия Бог, раз обличават 
идолопоклоничеството, зло то и безчес-
тието. На юдейски автори принадлежат 
част ІІІ, ІV и V на книгата.

Предполага се, че първоначално Сибила 
е легендарно демонично същество. На 
една монета тя е изобразена като богиня. 
Първоначално гърците наричат „сиви-
ли” жените от Изтока, които пророкуват. 
По-късно се появяват няколко Сибили, 
като дейността им се свързва с различни 
култови средища. Варон изброява 10 от 
тях. Най-известна е сивилата от Кум (Кам-
пания), която според „Енеида” на Верги-
лий учи Еней как да слезе в подземното 
царство. Ливий съобщава, че Сивилини-
те книги се пазят от специални жреци в 
храма на Аполон и с тях се консултират в 
критични моменти за Римската империя. 
През 83 г. пр. Хр. те изгарят и са замене-
ни с други. Окончателно са унищожени в 
края на ІV в. сл. Хр. по заповед на Стили-
хон – военачалник на император Теодо-
сий ІІ (408-451). Известни са различни 
видове Сибили  –  вавилонска, еврейска, 
елинска, римска. В християнските Сиби-
лини пророчества обикновено се проро-
кува за идването на Христа. Те са стихо-
творни поеми.14

В християнската литература и изкуство 
Сивила се нарежда до старозаветните 60
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пророци и запълва пространството меж-
ду тях и скитащите прорицатели и магьос-
ници. В катедралата на Улм (Германия) тя 
е изобразена наред със старозаветните 
жени и християнските светици. Рисувана е 
от Микеланжело, Рафаело, Монтеня, Рем-
бранд, Тинторето, Търнър и др.15 

В кн. 3:218-230 на Сивилините пророче-
ства войната с астрологията се предста-
вя като вече спечелена. Текстът възхва-
лява юдеите като „племе от най-праведни 
люде.., защото не се безпокоят за кръго-
вото движение на слънцето или луната... 
Нито пък се занимават с астрологически-
те предсказания на халдеите”.16 

В редица други апокрифи, възникнали в 
лоното на елинизма, астрологията се ци-
тира и възхвалява като истина от послед-
на инстанция. В крайна сметка отношени-
ето към нея на различните автори се оп-
ределя не от позициите на точните науки, 
а в зависимост от техните монотеистични 
или политеистични убеждения.  
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САНДРА КЕРЕЛЕЗОВА 

Християнство и прераждане



63

бр
ой

 1
/2

01
1

Има дискусии и спорове, които се 
раждат, променят или разгарят 
с нова сила съобразно духа на 

времето. Така например биоетичната 
тема е възможна единствено в условията 
на епохата на високите технологии. А 
въпросът дали, ако се поклониш както 
подобава пред статуята на Юпитер, това 
ще подпомогне добрата ти реколта, би 
бил тема на споровете между християнин 
и последовател на римските традиционни 
вярвания във времето на Античността. 

По темата за християнството и 
прераждането в продължение на 
столетия изглежда, че са се влагали и 
се влагат силни емоции и се разменят 
сякаш все едни и същи аргументации. 
Така, както някога новопокръстеният 
следовник на Христа е спорил за 
метемпсихозата с някой последовател 
на платонизма, днес съвременният 
човек по интернет форуми и от високи 
трибуни разпалено дискутира въпроса 
„съвместими ли са християнството и 
прераждането”. 

Това е въпрос, чиято актуалност през 
времената и епохите е останала всесилна 
и причината е ясна – той засяга най-
дълбоките пластове на личността и касае 
основни ценности. 

Известно е, че идеята за прераждането 
на душите заема централно място 

в религиозната традиция в двете 
най-големи духовни учения на 
Изтока – будизма и индуизма. За всеки 
будист от първостепенно значение в 
разбиранията му за човека и живота 
заемат понятия като „самсара”, „карма”, 
„мая” или „нирвана”. Битието за будиста 
е обреченост на страданието, над 
която властва колелото на един вечен 
закон – самсара или „вечното бродене”. 
Според будистката философия, в 
зависимост от своята карма всяко 
живо същество може да се прероди в 
едно от шестте царства. В тибетската 
будистка школа съществува вярата, 
че след смъртта си човекът се намира 
в междинно състояние и преди да 
приеме новото си превъплъщение, той 
„хвърля поглед” към шестте царства 
и се чувства привлечен към някое от 
тях. Целта на будиста обаче не е да 
се прероди на „по-хубаво място”, а 
следвайки учението, да скъса веригата 
на преражданията и да постигне 
нирвана. Следвайки буквалния превод 
на думата - „угасване”, нирвана може да 
се разбира като блаженство в пълната 
свобода от „аз”-а на земните желания 
и страдания. Според религиозните 
свидетелства, тя не е нито 
съществуване, нито несъществуване 
(или потъване в нищото), а казано 
образно – разтапяне в божественото. 
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На европейските географски ширини 
идеята за прераждането присъства 
в ученията на някои древногръцки 
философи (Питагор, Емпедокъл, Платон, 
гръцките орфици и др.). В периода на 
ранното християнство тя става част 
от учението на някои гностически и 
дуалистични групи, например манихеите. 

Последователите на християнската 
религия се отнасят с почит към 
религиозния опит на древни религии 
като будизма и индуизма, които са 
съхранили безспорна мъдрост за 
човечеството. Всеки християнин би 
подкрепил будиста в отстояването на 
принципа на ненасилие в световен 
план, би бил единодушен с индуса, че 
животът и светът са нещо повече от 
онова, което е материално и видимо. 
В този план християнинът безспорно 
уважава духовната красота на чуждото 
религиозно учение. 

Какви са обстоятелствата, които обаче 
налагат християнството да заеме 
позиция по въпроса за прераждането? 
С навлизането на духовни идеи от 
Изтока в света на християнския Запад, 
концепцията за реинкарнацията става 
особено популярна в средите на някои 
езотерични общества, като например 
сред последователите на теософията 
и антропософията (а на българска 
почва – сред последователите на Бялото 

братство). Именно от 
тях започва и активното 
прокламиране на 
идеята, че прераждането 
в действителност 
не противоречи на 
Христовото учение, но 
тази „истина” поради 
многостранни причини е 
скрита от обикновеното 
човечество. Всъщност, 
именно основателят 
на антропософското 
общество Рудолф 
Щайнер нарича в 
свое слово Христос 
„Господар на кармата”. 
Вдъхновение за 
„вграждане” на 
концепцията за 
преселението на 
душата в „сърцето” 
на християнството 
и превръщането на християнската 
уникалност в синкретична смесица от 
вярвания, тези окултни течения (с активна 
дейност и в съвремието) черпят от по-
стари общности, популярни в периода 
на късното Средновековие и Ренесанса, 
като тамплиери, розенкройцери, 
катари и пр. Че тези общества са имали 
специфичен интерес към християнската 
религия, е ясно. Ясно е, и че този интерес 
е бил воден от духовни представи, 



65

бр
ой

 1
/2

01
1

кардинално различни и противостоящи 
на Писанието и апостолското Предание. 
Свидетелство за този „практически 
интерес” към християнството е казаното 
от Рудолф Щайнер в негова лекция 
на тема „Езотерична Космология” от 
1906 г.: „През Средните Векове няколко 
Братства виждаха в това Евангелие (на 
свети апостол Йоан – б.а.) същинския 
извор на християнските истини. Такива 
братства бяха Братството на св. Йоан, 

албигойците, катарите, тамплиерите 
и розенкройцерите. Всички те се 
занимаваха с практически окултизъм 
и гледаха на това Евангелие като на 
своя Библия… Първите четиринадесет 
стиха на това Евангелие бяха предмет 
на всекидневна медитация сред 
розенкройцерите. За тези стихове се 
считаше, че имат магическа сила – факт, 
добре познат на окултистите. Повтаряйки 
тези стихове в един и същи час, ден след 
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ден без прекъсване, розенкройцерите 
започваха да виждат в съновидения 
всички събития, записани в Евангелието и 

ги преживяваха във вътрешна опитност…” 

Концепцията за прераждането обаче не 

само липсва в християнските Писания, но и 

кардинално противоречи на акта и смисъла 

на Христовото Изкупление. Ето и няколко 

основни аргумента за такова твърдение.

Недоумение предизвиква тезата, че 

концепцията за реинкарнацията не е 
явна в библейските текстове, защото била 
скрита от „непосветените”. Ако за момент 
хипотетично приемем, че Христос е бил 
наясно, че прераждане съществува, не е 
ли това нещо „твърде голямо”, за да бъде 
скрито от човека? Множество църковни 
писатели са подчертавали факта, че 
християнското Откровение е спасителен 
път, даден на цялото човечество, а не 
е укрита духовност, достъпна само за 
малцина посветени. Действително в 
лицето на апостолите Христос има кръг от 

най-близки ученици, но те са посветени и 
избрани, именно за да разкрият Божиите 
тайни на всички народи в пълнотата 
на Новия Завет. Затова и свети апостол 
Павел казва за Бога, че Той е Този, „Който 
иска да се спасят всички човеци и да 
достигнат до познание на истината.” 
(І Тим. 2:4). Навярно защитниците на 
„християнското прераждане” ще 

възразят, посочвайки някои евангелски 
пасажи, в които апостолите питат 
Христос защо говори на народа с 
притчи (Матей 13:10), или например 
когато Господ призовава апостолите, 
станали свидетели на Преображението, 
да не казват никому за това събитие 
до момента на Възкресението (Матей 
17:9). В новозаветното Писание обаче 
виждаме как Господ Сам тълкува 
притчи (Матей 13:36), а славата на 
Преображението, благодарение на 
евангелския текст, просиява през цялата 
християнска история от Античността 
до днес. Съществуването на книга 
като Апокалипсиса на Йоан, с нейната 
енигматична образност и духовна 
сложност, също е свидетелство за 
пълнотата на Божието Откровение. 

Разбира се, много последователи на 
окултни учения изказват твърдението, че 
Христос не е отхвърлял прераждането на 
душите, но впоследствие по „специфични” 
причини Църквата е заличила местата от 
евангелския текст, които свидетелствали 
за това. Има и друга окултна трактовка, а 
именно, че Христос Сам не е акцентирал 
на идеята за прераждането, тъй като към 
момента на човешкото развитие Той е 
имал друга мисия. 

В този смисъл интригуващ е начинът, 
по който Рудолф Щайнер тълкува 
емблематични Христови слова и 

САНДРА КЕРЕЛЕЗОВА 
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евангелски събития в своя беседа. 
”Думите на Христос „Щастливи са онези, 
които не са видели и въпреки това 
са повярвали“, се отнасят към новата 
епоха, когато човекът – изцяло отдаден 
на земните си задачи – щеше да живее 
без спомен за своите прераждания и 
без пряко виждане на божествения 
свят” – казва Щайнер и продължава: 
„Когато наближи ерата на християнството, 
за човека бе предопределено да навлезе 
в епоха на концентриране върху земните 
усилия; той щеше да работи в посока 
подобряване на земното съществуване, 
за развитието на интелекта, на 
логическото и научно разбиране на 
Природата. Познанието за прераждането, 
следователно, щеше да бъде загубено за 
две хиляди години и виното бе средството 
за тази цел… Такъв е дълбокият фон 
на култа към Бакхус, бога на виното и 
опиянението... „Виното предизвиква 
забрава“ – така казва поговорката. 
Забравата не е само повърхностна или 
краткотрайна, а дълбока и постоянна 
и се получава умъртвяване на силата 
на паметта в етерното тяло. Ето защо, 
малко по-малко, хората загубиха своето 
инстинктивно знание за прераждането, 
когато започнаха да пият вино.”  

Важно е да се отбележи и това, че в 
старозаветната традиция идеята за 
прераждането отсъства. Както уточнява 
дякон Андрей Кураев, по въпроса за 

живота след смъртта старозаветните 
текстове не ни казват много. „Сякаш до 
момента на жертвата на Изкупителя 
Божият Промисъл е наложил покров на 
мълчание над тайната за отвъдния живот”.  

В Стария Завет обаче можем да 
открием стихове, които разкриват 
едно предчувствие за възкресението 
на праведника. Такава например е 
библейската книга на Йов, където четем 
емблематичните думи: „Но аз зная, 
Изкупителят ми е жив, и Той в последния 
ден ще издигне из праха тази моя 
скапваща се кожа…” (Йов 19:25).  

Известно е, че принципът на 
реинкарнацията присъства в 
езотеричното течение на юдейската 
кабалистична школа, която става 
особено популярна в периода на 
Средновековието. Както посочва дякон 
Кураев, има предположения, че с 
интензивния обмен на духовни идеи в 
епохата на първото столетие, някои от  
юдейските учители възприемат чуждата 
духовна идея за прераждането на 
душите и поради липсата на достатъчно 
категорична старозаветна концепция за 
участта на човека след смъртта, решават 
да „компилират” и привнесат в древното 
юдейско учение идеята за прераждането.  
Дякон Кураев отбелязва, че юдейският 
историк Йосиф Флавий приписва 
допускането на реинкарнацията сред 
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фарисеите. Според древния историк в 
тяхната концепция грешниците били 
обричани на вечен „затвор”, а единствено 
добродетелните хора получавали правото 
да се родят отново на земята при по-
добри условия. От евангелския текст 
обаче не можем да направим извода, 
че идеята за реинкарнацията е била 
разпространена сред юдеите по Христово 
време. В новозаветния текст обаче можем 
да открием места, където се вижда, че, 
откърмен със старозаветните писания, 
еврейският народ е чувствал близка 
идеята за възкресението. Свидетелство 
за това са стиховете от Йоановото 
Евангелие, където, запитани от Христос 
за кого Го мисли народът, учениците 
отговарят, че освен за Йоан Кръстител 
или за Илия, някои Го взимат и за един 
от старозаветните пророци, който е 
възкръснал (Лука 9:19). 

По-важен обаче от конкретните анализи 
на определени новозаветни пасажи е 
глобалният въпрос защо концепцията 
за кармичната обремененост от минали 

животи противоречи на Христовото 
учение. 

Когато свети апостол Павел казва 
емблематичните думи: „На човеците 
е отредено да умрат един път, а след 
това – съд” (Евр. 9:27) това значи 
много… На първо място, единият живот 
означава и един шанс за покаяние 
и спасение. В този смисъл идеята за 
прераждане на душата звучи привидно 
по-успокоително – в нея човек намира 
множество, дори неизброимо много 
шансове за „усъвършенстване”. Макар 
и мъчително и ограничаващо според 
будизма, колелото на преражданията е 
по-приятно на много хора, поради това, 
че предлага множество шансове отново 
да се влееш в потока на познатото – на 
земното, макар и в друго тяло и макар 
и при по-лоши житейски условия. Тази 
идея е по-близка за земните представи 
на човешкото въображение, отколкото 
онова – непредставимото, за което говори 
християнското учение и което не може 
да се опише в пълнота чрез познатата 
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ни образност. Свидетелство на това е, че 
ако решим да попитаме група хора, които 
вярват в прераждането, дали желаят да 
си спомнят минали животи, повечето от 
тях ще отговорят утвърдително. Едва ли 
обаче те биха проявили интерес да си 
спомнят онова, което се предполага, че се 
е случило с тях между две прераждания. 
Този момент е свързан и с дълбокия страх 
от битието след смъртта, за което говори 
философът доц. Калин Янакиев: „Аз не се 
страхувам от небитието след смъртта, 
а че нищото е моят дял… Вътре в 
свидетелството за безконечността ни, 
ние имаме свидетелство за ужаса ѝ – за 
битието, което ни принадлежи – за ада…”1 

А по въпроса за ада - яснотата за участта, 
която очаква непокаялия се за греховете 
си човек, е разкрита на много места в 
Новия Завет. Христовото Изкупление 
обаче е нашият действително единствен, 
но и огромен шанс (колкото огромна 
е и Божията Любов) да изличим не 
само страха от ада, но и самия ад. В 
християнската история има хиляди 
доказателства, че този единствен шанс 
е напълно достатъчен. Архимандрит 
Серафим (Алексиев) ни дава пример 
с живота на свети апостол Павел. По 
Божията воля на апостола не са му 
необходими стотици, а само един живот, 
за да претърпи цялостно духовно 
преображение и от гонител на Господа 
да се превърне във всеблаг учител 

и разпространител на Христовото 
благовестие по света.

Но какво биха казали по темата за 
Изкуплението самите езотерични 
общности? Откриваме трактовка по 
въпроса отново сред беседите на 
идеолога на антрофософията Рудолф 
Щайнер: „Когато Карма се схваща като 
необходимост, наложена на човека, за да 
може неговите лоши постъпки да бъдат 
поправени и грешките му изкупени чрез 
една неумолима справедливост, работеща 
от една инкарнация към друга, понякога 
се повдига възражението, че Кармата 
трябва да отхвърли ролята на Христос 
като Изкупител. В действителност, Карма 
е изкупление на човека чрез самия него, 
благодарение на собствените му усилия, 
когато постепенно се издига до свободата 
през поредица от прераждания. Именно 
чрез Кармата човекът е способен да се 
приближи до Христос.” 2.  

В светлината на Православието 
идеята да достигнеш съвършенството 
единствено и само чрез личните си 
усилия заличава спасителната роля 
на Божието милосърдие и не зачита 
апостолските думи: „Защото по благодат 
сте спасени чрез вярата; и това не е от 
вас – Божи дар е; не от дела, за да не би 
някой да се похвали” (Ефесяни 2:8-9). 
Впрочем, в края на ІV и началото на V век 
светите отци защитават Православното 
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учение от гледището на монаха аскет 
Пелагий, отхвърлящо наличието на 
„повреда” в човешката природа след 
първородния грях, както и утвърждаващо 
самодостатъчността на свободната воля 
на човека да избира доброто, за да бъде 
оправдан. Пелагианството е обявено за 
ерес и е осъдено на Третия Вселенски 
събор през 418 г. А един от най-
пламенните последователи и ученици 
на свети Йоан Златоуст, свети Йоан 
Касиан, дава своите аргументи срещу 
пелагианството: „В делото на спасението 
участвуват както Божията благодат, така и 
нашата свободна воля; човек, при все че 
може да желае добродетелност, то за да 
изпълни това свое желание, винаги ще се 
нуждае от Божията помощ.” 3 Така той ясно 
формулира истината в православната 
концепция за равностойното значение 
на личния избор на човека към доброто, 
направен чрез свободната му воля, и 
Божията помощ, дадена чрез благодатта 
на Твореца.

Посланието на свети апостол Павел за 
„един живот и един съд” разкрива още, 
че християнското учение предлага 
линейна концепция за света и времето, за 
разлика например от индуизма, в който 
времето е циклично, движещо се според 
диханието на Брахма. Макар в духовен 
план хронологичното време да е нещо 
относително за християнина, за него 
действителността е реална поредица 

от ключови събития: Сътворение – 
Грехопадение – Боговъплъщение – 
Изкупление – Възкресение – Второ 
пришествие – Обожение и вечен живот 
в Божието Царство. Тази представа 
за историята, която има конкретно 
начало и край, разкрива и нещо друго, 
характерно за християнската идея. Това 
именно е разбирането за уникалността на 
индивидуалната личност и нейното битие. 

Ето какво казва проф. Калин Янакиев в 
разсъждения по повод платоническата 
визия за човека: „Терапевтиката и 
педагодиката на платонизма относно 
„последните неща” са насочени към това 

да просветлят човека, че не бива да се 

бои от смъртта. Защото смъртта не е враг, 

тя е освобождение. Освобождение на 

онова в нас, което е истинското наше 

и което по същността си е нетленно… 

С други думи, според платонизма нищо 

друго не се случва в смъртта освен 

освобождаването на душата от тялото… 

Става дума за едно сериозно философско 

учение и все пак трябва да признаем, 

че през вековете то едва ли е утешило 
истински хората. Има една неизтребима 
интуиция на човешката природа, че 
смъртта е нещо сериозно… Изглежда 
също, че в човешката душа съществува 
някаква много дълбоко лежаща 
убеденост за това, че човекът е единство 
на душа и тяло и това единство трябва 



71

бр
ой

 1
/2

01
1

да бъде вземано с цялата сериозност и 
цялата дълбочина, която му подобава. 
„Човекът” не е просто „душата на човека”. 
„Човекът” е въплътената душа – една 
психосоматична монада.” 4

Тук ясно се открива интуитивното 
усещане, че душата, отделена от 
тялото, не е жива в пълния смисъл 
на тази дума, но авторът добавя: 

„Ето защо, онова, което проповядва 
християнството – възкресението, е не 
неглижиране, не отричане на смъртта; 
а чудесно преодоляване на смъртта, 
победа – над напълно реалната и 
трагично-сериозна смърт. Ние умираме 
и християнството не ни залъгва по 
този въпрос… Всички ние ще преминем 
през „долината на смъртната сянка”… 
Но онова, което учи християнството, е, 
че смъртта има своя край, че смъртта 

е опразнима от чудесния акт на Бога, 
Който ни дарува участие в Своето 
Възкресение…” Ето защо и за Христовите 
апостоли, и за мъчениците на вярата, и 
за великите православни аскети страхът 
от смъртта е бил преодолим – от една 
страна това се дължи на упованието 
им в скорошното Второ пришествие на 
Христос, когато смъртта окончателно 
ще бъде победена, а от друга – на вярата 

им, че напускайки покварения свят, 
Господ ще приюти духа им в лоното Си.  
Именно в акта на Възкресението Христос 
тържествува над смъртта и показва на 
човека победата на тази съвършена сплав 
на личността между дух и преобразено 
тяло. Това има предвид и свети апостол 
Павел, когато разкрива есхатологичната 
перспектива пред цялото човечество: „…
изведнъж, в един миг, при последната 
тръба: ще затръби, и мъртвите ще 
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възкръснат нетленни, а ние ще се 
изменим“ (1 Коринт. 15: 51-52). 

За разлика от християнското разбиране 
за единството между тяло и дух, 
антропософите приемат човешкото 
тяло като някакъв вид инструмент, чрез 
който духът набира опитност в сетивния 
свят, за да постигне по-високо ниво на 
развитие. Защото ако не се „справи” 
с предизвикателствата на сетивния 
свят, той не може да премине на по-
висше духовно ниво. Затова, когато 
описва функцията на т.нар. „пазачи на 
прага”, които душата среща в отвъдния 
свят, Рудолф Щайнер казва: „И сега, 

срещу тази душа, се задава вторият 
„Пазач на прага“ и се обръща към нея с 
приблизително следните думи: „Да, ти 
наистина се освободи от сетивния свят. 
Твоето поданство в свръхсетивния факт 
е извоювано от теб самия. Сега можеш да 
действуваш от свръхсетивния свят и не се 
нуждаеш повече от сегашната форма на 
твоето физическо тяло. Ако би пожелал 
да постигнеш необходимите способности, 
за да обитаваш свръхсетивния свят, ти 
можеш и да не се връщаш в сетивния. 
Ти стигна до сегашната степен на 
своето съвършенство благодарение на 
способности, които можа да развиеш 
в сетивния свят. Но досега ти беше 
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зает с това, да спасяваш само себе си; 
занапред – като свободно същество – ти 
ще работиш за освобождаването на 
всички създания в сетивния свят.” 5 Тези 
думи на Рудолф Щайнер се доближават 
до смисъла на будисткото учение 
на Махаяна (Голямата колесница) за 
бодхисатвите – вече пробудени души, 
които обаче се връщат на земята 
по собствена воля, за да помагат на 
несъвършените същества. 

В православната традиция светиите са 
тези, които са застъпници пред Бога за 
окаяните в греховете си хора, дори и от 
отвъдното. Но техните тела не са просто 

инструменти или случайни жилища, а 
храмове на Светия Дух (І Коринт. 4:16). 
Затова и светите мощи са особено 
ценни реликви за православния човек, 
считани за проводници на Божията 
благодат и ярко свидетелство за 
светостта на своите „притежатели” 
приживе. Така те стават действено 
изпълнение на думите на свети апостол 
Павел: „в телата си да прославяме Бога” 
(І Коринт. 6:19). Именно светиите са тези, 
които не само почитат Бога с телата си, 
а и след смъртта им тези тела прославят 
Божието име. „Ние тачим например 
мощите на св. Йоан Рилски и възпяваме 
чудото на тяхното хилядолетно 
нетление като предобраз на бъдещото 
възкресение на телата...” 6 , отбелязва 
архимандрит Серафим. 

Тук не можем да пропуснем известните 
дискусии около личността на християнския 
писател и бележит представител на 
Александрийската школа Ориген. Главните 
изразители на езотеричното учение считат 
живота и учението на Ориген за аргумент, 
който доказва, че ранната Христова Църква 
е приемала концепцията за прераждането, 
но впоследствие „закостенелите духовници” 
решават да заклеймят и да заличат тази 
идея от християнството, като осъждат 
Ориген на Петия вселенски събор, свикан в 
Константинопол през 553 г. 
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В богословския си труд „За началата” 
Ориген представя нещо несвойствено за 
християнския светоглед – своята хипотеза 
за предсъществуването на душите – идея, 
повлияна от езическата философия. 
Ориген изказва мнение за възможността 
душите да са съществували още преди 
превръщането им в човешки създания. 
Първоначално според гледището на 
Ориген, Бог сътворил само нематериални 
духове. „В тези чисто нематериални 
духове е изстинала Божията любов и 
затова те са наречени души” , твърди той. 
Според визията на древния богослов, 
поради падението си, а не по природа, 
душата се свързва с тялото, като 
своебразно наказание. Това слизане 
в материята обаче няма единствено 
наказателна, но и целебна функция 
(ето защо той не вижда в материята 
нещо зло). Александрийският мислител 
продължава по-нататък и излага не 
само идеята си за предсъществуване 
на душите, но и концепция за тяхното 
прераждане. Според тази концепция 
Ориген считал за възможно душите да се 
прераждат в различни пространства – в 
света на човеците, на ангелите или на 
демоните, в зависимост от духовното им 
развитие. Оттук следва заключението, че 
действително идеята за прераждането 
не е била чужда на Оригеновото учение. 
Онова обаче, което е важно да се 
отбележи: Ориген, според свидетелствата, 

е подчертавал, че тази част от неговите 
размишления са повече „тема за 
обсъждане, отколкото нещо установено 
или дефинирано” .

Според проф. дякон Андрей Кураев, 
той е правил разграничение между 
апостолското Предание и личните 
си тълкования. Свидетелство за това 
са Оригеновите думи: „Но тези неща, 
доколкото са от нас, не са догми, а са 
казани, за да бъдат обсъждани и за да 
бъдат отхвърляни”.  Кураев определя 
квалифицирането на тези нехристиянски 
идеи на Ориген като валидни за 
цялостното богословие на ранната 
Църква за откровена манипулация. Също 
така и твърденията, че Ориген приживе 
е бил гонен от Църквата тотално не 
отговарят на историческата истина. Както 
отбелязва руския автор, манипулация е 
и самият Ориген да бъде определян за 
езотерик. Макар и в богословското му 
творчество действително да се срещат 
чужди на християнския дух идеи (не само 
концепцията за предсъществуването 
на душите), Ориген все пак остава в 
християнската история като ревностен 
учител, който не езотерично, а открито 
проповядва основните истини на 
Христовата вяра. Погледнато глобално, 
въпреки допирната точка в идеите за 
прераждането, учението на Оргиен 
като цяло противоречи на теософските 



75

бр
ой

 1
/2

01
1

разбирания. В тази връзка дякон Кураев 
пише: „Философската система на Ориген 
си поставя чисто богословски задачи: 
да докаже че Божият Син, Логосът е 
истинския Бог, не просто „Планетарен 
Логос, или бог на някой свят…”. „Той 
никога не е отричал възкресението 
на мъртвите при свършека на света” , 
добавя  Кураев. По мнението на дякон 
Андрей Кураев, в оценката си за Ориген 
император Юстиниян изпада в крайност 
и заедно с отхвърлянето на заблудите в 
учението на Ориген, ненужно нихилизира 
цялостното дело на александрийския 
богослов, което той не заслужава…

В своите „Изповеди” блажени Августин 
казва: „Щастливият живот е радост в 
истината.” 7 С убеждението, че един земен 
живот и едно възкресение са повече 
от достатъчни, християните вярват, че 
живеят в Истината. И винаги ще се намери 
някой, който да зададе въпроса: „Що е 
истина?”… 

1. Янакиев Калин, „Три екзистенциални 
философски студии. Злото.    Страданието. 
Възкресението”, София, 2005 г., стр. 61

2. Из лекцията на Рудоф Щайнер „Изкупление 
и Освобождение”, (13 юни 1906 г., Париж, 
Франция, GA-92) интернет сайт www.aobg.org

3. Из словото на св. Йоан Касиан „Обозрение на 
духовната битка”, www.pravoslavieto.com  

4. Янакиев Калин, „Три екзистенциални 
философски студии. Злото.    Страданието. 
Възкресението”, София, 2005 г., стр. 55-56

5. Из текста на Рудоф Щайнер „Живот и смърт. 
Големият пазач на Прага”(глава от книга) 

6. Из беседата на архимандрит Серафим „Има ли 
след смъртта прераждания”, (Беседа от I том, 
II част на сборника „Беседи за живота след 
живота“, София, 1994 г.)

7. Св. Аврелий Августин. „Изповеди”, София, 

1993 г., стр. 183.



Анна 
на цяла Русия

„Ахматова само с тона на гласа си 
или с извивка на главата си ви 
превръща в хомо сапиенс“1

Йосиф Бродски

РАЛИЦА КРЪСТЕВА
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Годината е 1913. Нощта е разпиляла 
сънено косите си над града и не 
иска да си тръгне. Не, още не... Гра-

дът спи – великолепен и червено-златен, 
разглезен, високомерен и немилостив 
дори в съня си. Градът на Пушкин и Ека-
терина II. Петербург. Латерните са зам-
лъкнали, порядъчните люде са в леглата 
си – градът спи.

А в „Бездомното куче“ животът кипи и 
избухва, искрящ, изискващ внимание и 
буден повече отвсякога. Прочутото каба-
ре е любимото място на петербургската 
бохема по онова време. Това е скритото 
царство на некороновани артистични 
величия, поети, художници, композитори 
и богати безделници. Зад ярко изрисува-
ните стени и сред пластове тютюнев дим 
те случват за себе си един друг свят, свят 
в света, различен, преднамерено весел 
и нехаещ за всичко, ставащо навън. Тук 
са Маяковски и Осип Манделщам, тук са 
Артур Лурие, Михаил Кузмин, Олга Судей-
кина и Александър Блок.

Тук е и тя – загърната в шал и с цигара в 
ръка, „тъничка и гъвкава, с прозрачни 
ръце.“2 Жената, която ще се осмели да 
пише във време, когато се смята, че само 
мъжете стават добри поети; жената, която 
Модилиани ще пожелае да нарисува, и 
която ще се превърне в символ на цяла 
епоха – Анна Ахматова.

Анна Андреевна Горенко се ражда на 23 
юни 1889 г. в навечерието на Еньовден, в 
Болшой Фонтан, на брега на Черно море. 
Едва е навършила година, когато семей-
ството ѝ се премества в Царское село, 
недалеч от Санкт Петербург и оттогава 
тя ще остане сякаш магически свързана с 
този град. Пише първото си стихотворение, 
когато е на 11 г. и след време ще си спомня 
как баща ѝ я нарича „декадентска поетеса“, 
а майка ѝ казва: „Не знам, виждам само, че 
с малката ми дъщеря нещо не е наред.“3 
През 1910 г. се омъжва за поета Николай 
Гумильов. През 1912 г. ражда сина си Лев, 
който през годините ще бъде най-голямата 
ѝ гордост и болка. През същата година 
публикува първата си стихосбирка „Вечер“ 
и „приема псевдонима Ахматова от една 
татарска принцеса сред предците си по 
майчина линия“.4 Дръзка, магнетична и цар-
ствена, тя хипнотизира с гласа и излъчване-
то си, стиховете ѝ въздействат, името ѝ вече 
е популярно. Редом със съпруга си и Осип 
Манделщам става една от ключовите фи-
гури в групата на поетите акмеисти. Когато 
болшевиките идват на власт, тя отказва да 
напусне Русия, въпреки че мнозина от при-
ятелите ѝ го правят. През 1921 г. Николай 
Гумильов е екзекутиран като враг на новия 
режим, а на Ахматова забраняват да публи-
кува. През 1934 г. синът ѝ е арестуван и из-
пратен в Сибир. Критикуват поезията ѝ като 
прекалено елитарна и едва след смъртта на 
Сталин през 1953 г. започват колебливо да 
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признават мястото ѝ в руската литература 
и да издават книги с нейни стихове. Въпре-
ки това много от тях остават забранени до 
края на 80-те години. Цикълът „Реквием“, 
смятан за най-значимата ѝ творба, получава 
първото си официално издание 23 години 
след смъртта на поетесата. През 1965 г. ѝ 
позволяват да пътува в чужбина, за да по-
лучи наградата „Етна-Таормина“ в Италия и 
почетна докторска титла в Оксфорд. Анна 
Ахматова умира на 5 март 1966 г., надживя-
ла миналата и бъдещата си слава, и почти 
всички, които е обичала.

Това са фактите. Всъщност, нищожна част 
от тях.

Възможно ли е да събереш нечия изуми-
телна съдба в няколко реда, да разкажеш, 
да нарисуваш очертания, без да изпуснеш 
почти невидимите линии, може би най-
важните?

Поетът Йосиф Бродски, станал един от 
най-близките ѝ хора в последните години 
от живота ѝ, казва: „Всичко, което се отна-
ся до Ахматова, е част от живота, а да го-
вориш за живота, е все едно котката да си 
улови опашката. Непоносимо трудно е.”5

Десетки книги са написани за нея и веро-
ятно ще продължават да се пишат. Родена 
в залеза на велика империя и живяла в 
невъобразимите години на Сталинския 
терор. Принудена да гори или изобщо да 
не записва стиховте си, в опит да опази 
сина си, прекарал така или иначе 14 годи-
ни в сибирските лагери. Повечето от твор-
бите ѝ са били издавани нелегално или 
просто запомняни наизуст. Вечна скит-
ница без собствен дом, подслонявана от 
добри приятели и непрестанно следена 
от тайните служби. Безусловно влюбена 
в живота, а изживяла по-голямата част от 
своя в страх за себе си и най-вече за тези, 
които са ѝ скъпи; страх, чиито измерения 
днес едва ли можем да си представим. 
Заложница в нелепата игра на самозабра-
вил се тиранин, незнайно защо оказала се 
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заплаха за облечените с власт. В деня 
на погребението ѝ някой от пра-
вителството ще каже: „Другари, 
от мъртвите няма защо да се 
страхуваме...”6 Заклеймявана 
и възкръсваща от забравата, 
много обичана и много самот-
на. Коя е тази жена със светли очи и 
неизменната огърлица от ахати, каква е 
била? Гениална, себична, щедра, дребна-
ва, саркастична, нежна, изключителна...? 
Може би всичко това, може би много 
повече. Всеки един от онези, които са 
я познавали, има своята истина за Анна 
Андреевна, Акума, Ануш...

В спомените си Надежда Манделщам 
казва следното: „Какво ни даде тази 
проклета епоха на животински страх? 
Мога ли да кажа нещо, което да я опра-
вдае? Ако се размисля, може и да успея, 
но сега, в този момент твърдя: все пак 
имаше отделни хора, които си останаха 
човеци, бяха единици, капка в морето; не 
всички се превърнаха в животни.”7

В крайна сметка всичко се свежда до 
паметта. Тя е своенравна, вбесяващо 
капризна и невинаги честна. Пише доста 
нечетливо, задрасква, къса листове, 
ядосва се ако те хване да надничаш, и 
си отмъщава. Но там, сред оцелелите 
страници е изписано името на жената, 
създала едни от най-красивите стихове в 
световната поезия, успяла да запази поч-

теността си в страшни времена и платила 
ужасяваща цена, за да носи заслужено 
царственото прозвище, по-тежко от коро-
на – Анна на цяла Русия.

Нищо не е забравено – огньовете за 
Еньовден край морето, любимите хора, 
любимия Петербург и латерните. И думите 
ѝ, иронични и неподражаеми като самата 
нея: „Преживяла съм голяма слава, пре-
живяла съм голям позор и съм стигнала 
до извода, че в основни линии е едно и 
също.”8

1  „Разговори с Йосиф Бродски”, Соломон Волков, 
изд. “Факел Експрес”, 2000 г.
2 „За Ахматова”, Надежда Манделщам, изд. „Рива”, 
2011 г.
3 „Ана Всерусийска”, Илейн Фейнстейн, изд. „Ера”, 
2005 г.
4 „Ана Всерусийска”, Илейн Фейнстейн, изд. „Ера”, 
2005г.
5 „Разговори с Йосиф Бродски”, Соломон Волков, 
изд. „Факел Експрес”, 2000 г.
6 „За Ахматова”, Надежда Манделщам, изд. „Рива”, 
2011 г.
7 „За Ахматова”, Надежда Манделщам, изд. „Рива”, 
2011г.
8 „Ана Всерусийска”, Илейн Фейнстейн, изд. „Ера”, 
2005 г. 
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АННА АХМАТОВА

Ех, да знаеше ти, чаровнице

и любимке на весел род,

царскоселска мила летовнице, 

що ще стане с твоя живот – 

как за свиждане със сина ти

пред затвори ще чакаш ти

и от сълзи погледът мътен

ще се блъска в черни врати.

А зад тях дървесата кършат

мъртви клони – и в мрака чер

колко, колко животи свършват...

1938 г.

  Из цикъла «Реквием»

Превод: Андрей Романов
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