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ИЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА

У В ОÄ Н И  Ä У М И

Прочетете текста за живота на Райна Кня-
гина. Помните ли коя е? И да не сте учили за 
Априлското въстание, все някога сте чули 
песента „Айде провикна се за турският паша 
от Панагюрище...”. Ако и това не сте, може да 
сте се смели на един известен кандидатсту-
дентски бисер: „Кой уши байрака? – ще запита 
по-късно турският военачалник. – Кой му тури 
знака? И на двата въпроса ще получи отрица-
телен отговор.“  Е, Райна Попгеоргиева от Па-
нагюрище е ушила знамето на въстаниците и 
го е развяла по време на априлските събития. 
Нарекли я българската „Княгиня”. Така остана-
ла в историята.

Знаете ли, че е доживяла Свободата? И в сво-
бодна България полудяла от бедност и безиз-
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ходица, в безсилието да отгледа сама вдовица шестте си деца. 
Че макар образована, завършила акушерство в Русия, бившата 
възрожденска учителка, болна от туберкулоза, е слугувала, за да 
оцелее. Не успяла. 

Мъжът ли е глава на жената? Това не е феминистки въпрос; об-
щочовешки е. Само че, ако ще му отговаряме, нека да не говорим 
за мъжете и жените. Макар да е трудно да се излезе от този 
дискурс, понеже, както казва един богослов, ние няма как да ви-
дим човека; виждаме мъже или жени. И все пак, нека това да бъде 
размисъл за друго – за любовта, саможертвата и ...политиката. 
Удобството да кажем нещо по тези въпроси през пола е в това, 
че всеки ще го приеме лично.

Някои богослови казват, че когато мъжът обича жена си до са-
можертва – тогава придобива власт над нея. Тогава става глава 
на жената – когато я обикне повече от себе си. Други казват, 
че така е с всяка власт – за да е правилна, тя трябва да идва 
от желанието да служиш, от способността да поемеш отговор-
ност за другите, да се жертваш за тях. 

Звучи наивно до глупост. Къде са тези хора, които влизат във 
властта заради другите? Нали гледаме и слушаме политици по 
24 часа на ден; нали имаше избори; нали глътнахме вода още пре-
ди двайсет години в цунамито на демократичната политическа 
демагогия... нали живем в България и знаем – няма такива хора. 

Само че има. И ето – тук пише за тях. Доказва се, че човекът 
може наистина да е устроен така, че да мисли и да живее за 
идеалите, които политиците днес са бродирали на партийните 
си портмонета. Но хората на подвига не влизат във властта, 
макар да имат онтологични основания за това. Тяхната съдба е 
да бъдат жертви на властта; те умират в нейните лапи... Това 
е парадоксът на политиката като начин на осъществяване на 
властта.

Глава ли е мъжът на жената; глава ли е политикът на народа си? 
Ще бъде, ако забрави за себе си. Ако може да обича до себепрео-
доляване, до саможертва. Ако може да носи отговорност. 

Колко са тези мъже; колко са тези политици в България? Из-
кушавам се да отговоря отрицателно и на двата въпроса, 
като неблагополучния кандидат-студент. Само че надали 
някого ще разсмея.
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Миглена Николчина е пое-
теса, литературен критик 
и университетски препо-
давател. От 2005 г. е ръ-
ководител на  Катедра по 
теория и история на лите-
ратурата към Факултет 
по Славянски филологии, СУ 
„Св. Климент Охридски“. 
Била е главен редактор на 
в. „Литературен вестник“ и сп. „Алтера“, в момента 
е главен редактор на списанието за хуманитарни и 
социални науки „Алтера академика“. Автор е на сти-
хосбирките „Три след полунощ“(1985 г.), „Скръб по Дал-
чев“(1993 г.), „Асимволия“(1995 г.), „Кратки разкази за 
любовта и писането“(1998 г.) и „Градът на амазонки-
те“(2004 г.), както и на сборника с разкази „Билет за 
Вега“(1990 г.) Публикува множество теоретични из-
следвания и научни студии и статии, превежда Емили 
Дикинсън и Уолт Уитмън.

 разговор с Миглена Николчина

Ралица Кръстева
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Преди броени месеци в град Меделин 
в Колумбия, при Световната среща на 
директорите на 37 от най-големите 
поетически фестивала в света, е съз-
дадено Световното поетическо дви-
жение. Скоро след това към него се 
присъединяват още 85 международни 
поетически фестивала от над 90 дър-
жави. Една от задачите, които си по-
ставя движението, е обединяването 
на многобройните поетични форуми и 
школи и задълбочаването на сътрудни-
чеството и обмяната на идеи помежду 
им. Малко след като към него се включ-
ва проектът „100 000 поети за промя-
на“ на Майкъл Ротънбърг и Тери Карион, 
една от първите инициативи на движе-
нието става факт – осъществяването 
на поетически четения в един и същи 
ден – 24 септември, в различни градо-
ве по целия свят. Българското издание 
на Световното поетическо четене се 
проведе в „Нова театрална зала“ на СУ 
„Св. Климент Охридски“ и беше водено 
от Миглена Николчина, която е и един 
от основните му организатори. Повече 
от 30 поети взеха участие в четенето, 
част от които бяха: Петър Чухов, Божа-
на Апостолова, Владимир Левчев, Марин 
Бодаков, Екатерина Йосифова, Амелия 
Личева, Яница Радева, Едвин Сугарев, 
Калин Терзийски и др.
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Световното поетическо движение е създадено 
сравнително наскоро. Бихте ли ни разказали мал-

ко повече за него?

В Колумбия се прави среща на директорите на поетически фес-
тивали в различни точки на света и те решават да организи-
рат такова движение. Имайте пред вид, че тези фестивали, 
поне доколкото имам впечатления, са празници, които траят с 
дни, събират поети от различни страни, изпълват с поетическа 
реч пространствата – театрални зали, книжарници, кафенета, 
клубове – на местата, където се случват. Поезията обаче влиза 
в противоречие с един съществен аспект на нашата епоха. По-
етът трябва винаги да бъде близо до детството, до тялото, до 
майчиния си език, до онази странна територия, където способ-
ността ни да назоваваме нещата непрестанно се обновява. Как 
да се съчетае това със съвременната тяга към глобализация, 
към пропускливост на границите? Акцията на това световно 
четене, което се състоя едновременно в над 800 градове по све-
та, е, наред с други неща, опит да се отговори на това предиз-
викателство. Не е далеч денят, когато подобни четения ще са 
не само едновременни, но и интерактивни. 

Идеята за четене на поезия в един и същи ден в раз-
лични точки на света е на двама поети от Кали-

форния – Майкъл Ротънбърг и Тери Карион. Как Бълга-
рия стана част от него?

Преди няколко години участвах в поетически фестивал в град-
чето Троа Ривиер във френската част на Канада. Подозирам, 
че някой от поетите, които присъстваха там, е бил сред орга-
низаторите на Световното поетическо движение и се е сетил 
за мене. Писаха ми да ме попитат дали мога да организирам 
четене точно на тази дата – 24 септември. Казах, че мога, 
без да подозирам тогава, че датата се пада по средата на 
поредния безкраен уикенд.  Все пак, както видяхте – получи се. 
И желаещи да четат поети имаше, и залата беше препълнена.
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В манифеста на движението се казва: „По силата на 
същността на поезията, Световното поетиче-

ско движение подкрепя и винаги ще подкрепя мислите, 
действията и мерките, които могат да допринесат за 
световен мир, за опазването на живота на Земята, за 
устойчивото развитие на един нов свят, за възстано-
вяването на красотата, достойнството и истината 
в процеса на последователното заздравяване на при-
съствието на поезията в съвременното общество“. 
Вярвате ли, че поезията действително има силата да 
допринесе за всичко това? 

Вярвам, че човек, който обича поезията, притежава едно изме-
рение в повече, и че общество, което цени поезията, разполага 
с по-голям потенциал за решаване на проблемите си. Поезията 
ни съприкосновява с мистерията на света и затова несъмнено 
има магичната способност да противодейства на страдание-
то, скуката, самотата, духовната и материална бедност, без-
смислието… Тя е освен това емпатична способност, способ-
ност да се усеща чуждия живот, чуждото същестувание – на 
другия човек, на животното, на тревичката, на водната капка 
и далечната звезда. Как мислите – всичко това помага ли на 
каузата на живота?



При основаването на Поетическото движение, 
част от разискваните теми са били: „бед-

ността и поетическото правосъдие и възможните 
действия в полза на глобализацията на поезията“. 
Какво представлява поетическото правосъдие и 
възможен процес ли е глобализацията на поезията?

Вече казах нещо по този въпрос, пък и има го и феноменът 
превод, нали така… Има и друго. След фестивала в Троа Ри-
виер ми се случи следното – срещнах се в Монреал с един 
френски поет, за да обядваме заедно. При влизането ни в 
ресторанта едно младо момиче скочи от масата си и се ус-
треми към нас. Отдръпнах се, тъй като мислех, че е разпоз-
нала френския поет. Оказа се, че е познала мен от едно от 
четенията и дойде да ми каже колко възхитена е от музи-
ката на българския език в стихотворенията ми. Има го и 
това – въздействието на чуждия, неразбираем език. Винаги 
са ме учудвали хората, които непременно искат всичко да 
разбират. Глобализацията на поезията ще ни донесе тази 
музика на разноречието.

Каква е ролята на българската поезия в тези про-
цеси?

Поезията винаги е била силна в България. Време е обаче да 
имаме истински голям поетически фестивал, който да трае 
с дни и да събира и много гости. Засега най-доброто, което 
имаме, са София поетики – Ясен Атанасов върши прекрасна 
работа с тях, но все пак те траят няколко само часа.



Според Вас, като културно събитие, Светов-
ното поетическо четене в България получи ли 

адекватен отзвук?

И да, и не. Онези поколения, които разчитат по-скоро на 
Интернет и на социалните мрежи за информация, се вклю-
чиха и събитието се получи, според мене, прекрасно. Но 
медии почти липсваха – как да ви кажа, не съм изненадана.

Вие самата сте поет, какво е мнението Ви за 
съвременната българска поезия?

Радва ме. Много живот има в нея, има капацитет за про-
тивопоставяне.

Четат ли 
българите поезия?

Повече пишат, отколкото четат. Ето една загадка. Едно 
време хората сами са си правили музика, тъй като запи-
сите не са съществували. Днес предпочитат сами да си 
правят стиховете. Надявам се някой ден да намеря обясне-
ние на това.



Ралица Кръстева



И
ма такава книжарница. 

Книжарница, в която можеш да влезеш, да си из-
береш книга, да се настаниш удобно и спокойно 
да почетеш точно толкова време, колкото поже-
лаеш. Не само че можеш, но и ще бъдеш насърчен 

да го направиш, без да се чувстваш задължен да купиш кни-
гата. По света има много такива места, в България е само 
едно. Само засега, надявам се. „Paper Cake” е онова шарено 
пространство на ъгъла на „Раковска” и „Хан Крум”, покрай ко-
ето вероятно често минаваш забързан и все си обещаваш да 
се отбиеш, или за което някой приятел вече ти е разказал. 
Тук можеш да опиташ домашно приготвена торта и горещ 
шоколад, но не се заблуждавай – когато влезеш, ще откриеш 
не друго, а най-новата си любима книжарница. Напитките и 
сладкишите са просто още един начин да ти кажат: „Добре 
дошъл, чувствай се добре.”  

Мястото не е голямо и, да, заглавията не са много, но със 
сигурност не са и случайни. Ако ти трябва поредния бестсе-

Paper Cake – 
 книжарница за изследователи
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лър, продаван на килограм, потърси другаде. И все пак книгите, на 
които ще попаднеш тук, не са избрани с цел да бъдеш назидаван 
или „превъзпитаван”, а по-скоро да бъдеш провокиран; избрани са 
с любопитство към твоя вкус, а също и с желанието да бъдат 
споделени с теб.  

„Количество за сметка на качеството” не е работният принцип на 
това място. Не е случайно, че по рафтовете ще прочетеш имена-
та на едни от доказаните български издателства. Най-доброто 
от българските романи и поезия, книжки за деца, голяма част от 
съвременната световна класика и, разбира се, нови заглавия – под-
брани не с умисъл, а с ясна мисъл.  

Тук влизат всякакви, и според екипа на „Paper Cake” – добри хора: 
случайни минувачи или стари познайници; такива, които искат да се 
усамотят публично за няколко часа с книга в ръка и такива, които 
обичат да пътешестват, да изследват, да намират. Влизат също и 
пишещи хора – писатели и поети, които често избират точно тук 
да представят новите си книги и да поканят приятелите си. 
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Тази книжарница не е създадена с иде-
ята да печели, а с идеята да същест-
вува. На фона на неистовото преслед-
ване на митични печалби в книжарския 
бизнес, това е начинание за смелчаци. 
Без да вдигат дразнещ шум около себе 
си, те си вършат работата и я вър-
шат с любов. Без бюджет за реклама 
търсят алтернативни начини да зая-
вяват присъствието си, мотивират 
се взаимно и вярват, че когато човек е 
вложил сърцето си в това, което пра-
ви, независимо колко е трудно, винаги 
има надежда. 

P.S. 

Ако си буккросинг маниак, значи марш-
рутът ти задължително трябва да 
мине оттам, защото „Paper Cake” е 
една новите зони на пътешестващи-
те книги. Ако не знаеш какво е book-
crossing, ще ти разкажем. 

Ако имаш няколко свободни часа, от 
любопитство, или по някаква си твоя 
причина – утре, минавайки покрай ъгъ-
ла на „Раковска” и „Хан Крум”, забави 
крачка и влез. Заведи и приятел.
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Т
ова е още един начин да 
вдъхнеш нов живот на 
книгите, които вече не 
четеш. Вместо да съби-
рат прах по рафтовете 
на библиотеката ти, по-

добре ги пусни на свобода. Лесно е, и 
доста забавно.

Влез в сайта bookcrossing.com. Когато 
регистрираш книгата, която си из-
брал, тя получава свой уникален иден-
тификационен номер – нещо като до-
кумент за самоличност, с който може 
да пътува навсякъде без да се изгуби, 
а ти самият ще си в състояние да 
следиш къде се намира във всеки един 
момент.

Bookcrossing – 
свободата 
на пътешестващите 
книги

След като разпечаташ номера и го 
поставиш на книгата, тя е готова да 
тръгне на път. Можеш да я подадеш на 
някой абсолютно непознат на улицата, 
или да я изпратиш на приятел, който 
отдавна е искал да я прочете, да я ос-
тавиш на автобусна спирка, на пейка в 
парка (когато не вали, разбира се), или 
на масата в любимото ти кафене – на-
всякъде, където има голяма вероятност 
книгата ти да бъде „хваната” от друг 
вдъхновен читател. Вече има и специ-
ални буккросинг зони, обикновено заве-
дения, магазини и клубове, които сим-
патизират на идеята. Оставени там, 
книгите по-лесно могат да бъдат про-
следени и открити, а и по-защитени.
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Когато друг читател намери твоя-
та книга, чрез идентификационния є 
номер той може да съобщи на сайта 
къде е била намерена и кой я чете в 
момента. Някои книги прекарват дъл-
го време в един и същ регион, а други 
прекосяват граница след граница като 
истински пътешественици. 

Идеята се заражда преди десет го-
дини, сайтът стартира на 21 април 
2001 г. Началото не е много обещава-
що, но след статия, излязла в сп. “Book 
magazine”, всичко се променя така, че 
през 2004 г. Краткият Оксфордски 
Речник официално включва термина 
bookcrossing като нова дума в англий-
ския език. В момента около 300 човека 
на ден се регистрират на сайта, а по-
вече от 8 милиона книги пътуват бук-
вално навсякъде по света. 

У нас тази идея също набира популяр-
ност. Съществува и български сайт, 
който организира случващото се по 
тукашните маршрути на пътуващите 
книги, а буккросинг зоните (не само в 
София) увеличават броя си. 

Дали ще я възприемеш като нетради-
ционен начин да пренаредиш библиоте-
ката си, като още една възможност 
да общуваш, или просто като забавна 
игра, каквато всъщност в основата си 

е, идеята bookcrossing е идеята за спо-
делянето. За щедростта, за нуждата 
да се почувстваш свързан с нещо или 
с някого на стотици хиляди километри 
разстояние и за ползата от това да 
не оставаш прекалено дълго серио-
зен. Така че когато след няколко дни 
или след месец в метрото, в класната 
стая, в изискания ти офис, или под чис-
тачката на колата си намериш книга, 
бъди сигурен, че тя не е там случайно, 
и не се колебай – приключението си за-
служава.



ПЕС 
   М     ИТВИ

Маргарита Друмева
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Като бард, винаги съм възприемала 
песента като нещо много съкро-

вено, лично, сакрално, като изповед на 
душата и желание за споделяне на себе 
си с останалия свят. Така песента 
престава да бъде просто песен и ако 
решим да махнем външната є пелена, 
можем да открием много съкровища в 
дълбокото, скрити в човешката същ-
ност. Тези скъпоценни камъни светят с 
различна светлина, имат различна фор-
ма и цвят не само за всеки човек, но и 
за всеки народ. И понеже от години се 
ровя в старинните български тексто-
ве в пожълтелите от времето листи, 
с надеждата да разбера нещо повече 
за собствената си българска същност, 
проявих интерес към публикациите на  
д-р Константин Рангочев и по-специал-
но към темата „Песни и молитви“.

Г-н Рангочев, Вие бяхте един от 
участниците във Втория ме-

диeвистичен семинар „Песни и мо-
литви“, организиран от Катедрата 
по кирилометодиевистика в СУ. Из-
следвана ли е достатъчно темата 
„фолклорна песенност – православ-
на християнска вяра“ в българска-
та хуманитаристика?

Категорично не. Дори смело мога да 
заявя, че едва е започнато изучава-
нето є и Вторият медиeвистичен 
семинар „Песни и молитви“ е в това 
начало. Общо взето, в годините на 
войнстващия атеизъм това бе те-
ма-табу! И в голяма степен продъл-
жава да бъде. Можем спокойно да 

кажем, че кардиналната промяна в 
българската хуманитаристика още 
не е станала. Но това е не само 
наш проблем – и световната хума-
нитаристика е в идеен недоимък, 
има -изми, които се обругават, има 
-изми, които се величаят… Нищо 
ново под слънцето. Смениха се само 
авторите, които трябва да бъдат 
цитирани, и толкоз.

В най-вътрешната стаичка на ду-
шата си, християнин ли е бълга-

ринът днес, според Вас?

О, твърдо да. Проблемът е дали мо-
жем да го видим. Често, ако сме пра-
вославно грамотни, гледаме отвисоко 
на простичката вяра на обикнове-
ния българин, но внимателният по-
глед показва, че не е добре да съдим. 
Спомням си първите ми посещения на 
Кръстов (напоследък малко изкустве-
но се налага новото Кръстова гора), 
това беше през далечните 1993-94 
г., манастирът „Св. Троица” не беше 
построен. Тогава всичко бе шарено, 
хаотично, дори странно – имаше хора, 
които ходеха там като на екскурзия, 
палеха си огън; ракийка, наденици. 
А имаше и други, които носеха само 
хляб и сол, защото според местните 
жители на с. Борово, община Лъки, на 
Кръстов не се яде нищо блажно. Тези 
с огъня и надениците определено пре-
чеха на другите, но в годините никога 
не чух забележка или скандал. Защо-
то имаше едно истинско християн-
ско смирение. Смирение, което и до 
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ден днешен виждам на много места 
из България, но то не намира никак-
во място в медиите. За съжаление в 
периода след ноемврийския преврат 
през 1989 г. се наложи (случайно или 
не) едно грозно говорене по медиите, 
което малко или много рефлектира и 
върху изследователите. Интересно е 
скандалното, грозното, откровената 
лъжа, сектантското, чуждоверското, 
но не и простите житейски истини. А 
верската и етноложката неграмот-
ност сред журналистите е направо 
чудовищна. На всеки голям празник 
те отварят томовете на Димитър 
Маринов и го преписват (често пъти 
неграмотно). Но видният наш етног-
раф е събирал описания на български 
вярвания и обреди в края на ХIХ век. 
И тези вярвания и обреди обикновено 
изобщо не са актуални за началото 
на ХХI век… А съвсем друг е въпро-
сът, че т. нар. „религиозен фолклор” 
и тогава, и сега не е бил много инте-
ресен на записвачите, та е останал 
малко встрани от изследователския 
интерес.

Молитвата като нещо сакрално 

и съкровено, неусетно и лесно 

може да премине в мелодия, в песен. 

Кажете ни думите на някоя песен-

молитва от фолклора ни.

Имам чудесен пример за това – „Куня-
джийската песен”. Ето текста на „Ку-
няджийската песен” от село Алино, Са-
моковско. Тя се изпълнявала (до края на 
90-те г. на ХХ в.) от мъже, които обика-
ляли селото срещу Бъдни вечер и пеели: 

Христос раждайса, славите,
Христос небесящите,
Христос возноситеся,
Пейте вий Господа,
Вий ся земя и веселие,
Возпейте людие, яко прославитеся!

Също:

Стани нине, господине!
Заспал ли си, събуждай се!

От другата страна, на Плана планина, 
вече в Софийско, в с. Горни Лозен има 
„Куняджийска песен”, същото наимено-
вание, но е нещо друго – и като текст, 
и като мелодия. Тя се изпълнява от 
жени по време на обред за измолване 
дъжд в началото на май и е: 

Куни носим, Бога молим,
Господе алилой
Господе помилой.
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Редно ли е да разделяме християн-
ството на „канонично” и „фол-

клорно” и къде е условната граница 
между тях?

Честно казано, аз съм от групата на 
едно малцинство сред етнолозите в 
България, което смята, че не бива да 
се разделя православието на „канонич-
но” и „фолклорно”.  Смятам, че обикно-
вено „фолклорното” просто е недоста-
тъчно „канонично”. Българският етнос 

през вековете е преживял не един и 
два трудни момента. Но това, което е 
било в периода ХV–ХVIII в. е нещо стра-
ховито. Както твърди известният ет-
нограф Христо Гандев, по това време 
селата с храмове и свещеници (а през 
тези векове българите са изключител-
но селско население!) са под 40%! И то-
гава най-често християнските нужди 
на българите са задоволявани от мо-
наси-таксидиоти от Атонските ма-
настири. Те носели със себе си свети 



мощи, светена вода и когато дойдат в 
селото – женят отдавна женени хора, 
кръщават отдавна родени деца, опя-
ват вече починали и погребани и т.н. 
За важността на тяхната мисия за за-
пазването на християнството е пока-
зателно, че в Средните Родопи (райо-
на между Асеновград и Смолян) до ден 
днешен се пази спомена за поп Лигорко 
(йеромонах Григорий) от Ватопедския 
манастир. Той е грък, светителства 
там от 40-те до 60-те години на ХIХ в., 
по време на борбата за църковна неза-
висимост заема пробългарска позиция. 
Върнат е обратно във Ватопедския 
манастир и след това следите му се 
губят. 

Както и границата между „фолк-
лор“ и „митология“ – съществу-

ва едно непрекъснато натрупване на 
пластове в народностното митоло-
гично, фолклорно, религиозно съзна-
ние през вековете.

Да,  а тъжното е, че в масовото съз-
нание се разпространява най-грубото и 
популярно определение, рожба на евро-
пейския позитивизъм и актуално от на-
чалото на ХIХ до края на ХХ век – че ми-
тология е система от разкази, измис-
лици, приказки, басни… Ако се промени 
кардинално гледната точка, нещата 
веднага застават на местата си. Вече 
не е възможно да бъде отречено нали-
чието на „видим” и „невидим” свят или 
другояче казано – наш и отвъден, мате-
риален и сакрален. А и не е необходимо 
да се търсят доказателства за един 
толкова стар въпрос, който обикно-
вено е просто премълчаван или в кра-
ен случай, както е в т. нар. „до 1989 г”. 
във времето на „марксистко-ленинска 
наука”, тотално е отричано същест-

вуването на „невидимия” свят.  Както 
пише известният учен и свещеник о. 
П. Флоренски: „Изповядвайки вярата, 
ние наричаме Бога „Творец на видими-
те и невидимите твари”, Творец както 
на видимото, така и на невидимото. И 
тези два свята – видимият и невидими-
ят – са в съприкосновение. Различието 
им обаче е толкова голямо, че неизбеж-
но възниква въпросът за границата на 
тяхното докосване.” Всичко това оз-
начава, че мит, митология, митично и 
пр. понятия от този семантичен ред 
могат да бъдат определени като сред-
ства (наративи, текстове, дискурси, 
образи...) за обмен на информация, за 
комуникация между двата свята. И 
при това положение вече може успеш-
но да се реши въпросът за времевата 
ситуираност на мита и митологията. 
Митовете не са предмет на „минало-
то”, т. е. не могат да се поставят в 
„древността” и оттам да излъчват все 
по-отслабващи сигнали за собствено-
то си съществуване. Те непрекъснато 
се зараждат, живеят, фунционират, 
умират и пр. от началото на съзнател-
ната дейност на вида Homo sapiens до 
ден днешен. Впрочем, това интуитивно 
се усеща от обикновените хора (за раз-
лика от някои хуманитарни интелекту-
алци), защото ежедневната употреба 
на лексеми като мит, митология и др. 
от този семантичен ред е доста голя-
ма – те се употребяват като номини-
ращи лексеми за актуални явления от 
действителността. А в ХХ век даже 
се превърнаха в средство за грубо ма-
нипулиране на огромни маси от хора  и 
дори на цели етнически системи. А ако 
говорим за българска митология, то на 
практика неявно, без да го определят 
ясно, изследователите є разбират ези-
чество. И става видно, че българската 
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митология е определена съвкупност от 
реликти, които се откриват на пре-
дишни (най-вероятно предмодерни и/или 
прединдустриални ) етапи от развити-
ето на българския етнос. И оттук идва 
една купчина от проблеми: Добре – това 
е езичество, но какво точно езичество? 
Дори да се допусне, че е вярна класи-

ческата учебникарска теза за трите 
етноса, които през VII–IХ век участват 
в процеса на етногенез на българския 
етнос – прабългари, славяни и траки, то 
какво е тяхното собствено езичество? 
Кое е доминиращото езичество през VII–
IХ в. в централизираната българска им-
перия? Един от малкото автори, който 
дава цялостен отговор на този въпрос 
е А. Калоянов в книгата си „Старобъл-
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гарските шамани”. Според него бъл-
гарите до покръстването през IХ век 
са шаманисти. Но те са шаманисти, 
които имат „държавно шаманство”, т. 
е. шаманство, което се реализира в и 
чрез структурите на държавата. След 
Покръстването през 855 г. ситуация-
та става принципно различна – българ-
ският етнос е с доминираща християн-
ска православна конфесия вече повече 
от 1150 години и да се говори за ези-
чество в записаните през ХIХ–ХХ век 
фолклорни материали (а други, по-ран-
ни, просто няма) не е достатъчно ко-
ректно. Освен това, липсват осъзнати 
езичници и днес никой не казва: „Аз съм 
езичник и вярвам в ...” 

Съществуват ли в съвременната 
православна църковна практика 

елементи на българската фолклорна 
обредност? Какво се крие зад тях?

Сложен въпрос. Има редица податки, 
че в българската православна църк-
ва и българския фолклор съществу-
ват общи практики. Една такава е 
„Отваряне на черковните порти за 
здраве” – аз съм записвал в края на 
миналия век практики с храмовата 
врата в гр. Самоков и селата от Са-
моковската котловина. И днес там 
се счита, че при някакъв проблем 
(предимно здравословен, но също 
житейски, семеен и т. н.) всеки чо-
век може да си помогне като една 
сутрин (три или пет, но най-често 
седем сутрини – т. е. една седмица) 
отключва собственоръчно врата-
та на черковния храм. Счита се, че 
много добре е това да се направи на 
големи празници и особено на имения 
ден (напр. Бояновците на Богоявле-
ние, Ивановците на Ивановден и т. 

н.). Желателно е отключването да се 
направи преди изгрев слънце и вед-
нага  след това отключващият по-
чиства, напълва със собственоръчно 
донесено олио и запалва каднилата 
пред големите икони от царския ред 
на иконостаса. След това запалва 
свещи за здраве. Всичко това се 
извършва след предварителна до-
говорка с клисар/ка или друг, който 
държи ключовете от църквата. Све-
щеникът също е уведомен. Важно е 
да се подчертае, че той не възпре-
пятства това, не отказва на човек, 
тръгнал да търси помощ по този 
начин. Обикновено отключващият 
оставя дар за църквата или пари в 
кутиите за помощи. Моите наблю-
дения показват, че липсва негативно 
отношение към „Отваряне на черков-
ните порти за здраве” на храмовите 
свещеници, като носители на едно 
по-канонично знание. Очевидно е, че 
те не схващат това като „не-пра-
вославно”, а като напълно допусти-
мо от православната догматика. Но 
това е само пример как фолклорната 
обредност и църковната обредност 
съсъществуват, не са в конфликт. А 
какво да кажем да силните влияния 
в музиката – от св. Йоан Кукузел до 
Петър Динев ние намираме много 
силно влияние на фолклорното му-
зициране върху църковната музика. 
И това е отдавна установен факт. 
Но може би е време колегите етно-
музиколози да покажат по-ясно и об-
ратното – влиянието на църковната 
музика върху фолклорната. Примерът 
с „Куняджийската песен” в с. Алино и 
с. Лозен, за който стана дума преди 
малко, е повече от показателен. Та-
кива влияния е имало и има вече вто-
ро хилядолетие …
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Съществува термин „фолклорно 
православие“. Бихте ли изяснили 

съдържанието му?

От известно време се опитвам да въ-
веда понятието фолклорно  правосла-
вие, защото считам, че то отговаря 
доста по-точно и адекватно на реал-
ността в сравнение с термини като 
битово християнство, народно хрис-
тиянство и подобните им. И това е 
така, защото има други доста пробле-
матични области като фолклорният 
ислям = фолклорът на българите мо-
хамедани, фолклорният католицизъм = 
фолклорът на българите католици, 
фолклорен евангелизъм = фолклорът 
на българите евангелисти и пр. А е 
известно, че системата от термини, 
в която и да е наука трябва да бъде 
непротиворечива… Моето кратко ра-
ботно определение е: 

Фолклорното православие е продукт 
на православната българска ментал-
ност, то е каноничното знание, което 
променя частично своята форма във 
времето под натиска на екстремални 
външни фактори,  но запазва относи-
телно непроменено своето съдържа-
ние. Намира непряк израз във всички 
фолклорни форми, а пряк – в молитве-
ното поведение, обредната система, 
фолклорните вярвания.

Или както пише св. Илария Пиктавий-
ски в посланието си до Константин 
Август: „Писанието не е в четенето, 
а в разбирането.” Т. е. смисълът се за-
пазва (повече или по-малко), но форма-
та се променя. Разбирате ли, българи-
нът е живял столетия без свещеници, 
без архирейски служби, без нормални-
те треби за един християнин. Преди 
епохата на Танзиматските реформи в 
Османската империя (1836 г.) той не е 

имал право да строи църкви, а само да 
възстановява и то много, много ряд-
ко! Когато не е имал храм, свещеник, 
хората са се събирали в някоя къща и 
един по-грамотен човек е чел молит-
ви на останалите. И това не са били 
единични случаи. 

Митологичните представи на 
един народ могат да ни разка-

жат за духовния свят на древните 
хора. Какво е останало от тях днес, 
във века на компютрите и високи-
те скорости?

Малко грубовато казано – аз смятам, 
че митология е всичко онова, което 
описва, демонстрира, определя, регу-
лира отношенията и връзките меж-
ду Нашия и Онзи свят. И ако приемем 
тази гледна точка, тогава има само 
две възможности: ако няма Отвъдно, 
духовен свят, тогава митологията  
е глупост, измишльотина – това е в 
чист вид позитивизмът на ХIХ век., 
който умря с Първата Световна вой-
на. Но ако има Отвъдно, тогава мито-
логията не е измислица, тя показва 
нивото и степента на нашето знание 
за контактите между Нашия и Отвъд-
ния свят. Затова етнолозите, учени-
те, хората могат да използват само 
една от двете възможности: 

Митът е архаичен остатък в човеш-
кото мислене, тук-там го има като 
ментален остатък сред ниските сло-
еве на социума или при „изостанали-
те” етноси; 

или 

Митът е жив, актуален, но незнайно 
защо (и дали напълно случайно?) всич-
ки обясняват, че него го няма и това, 
което човек вижда, не е това, което 
вижда. Добре, но тогава каква част 
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от духовната култура на съвремен-
ния човек са съвременните митове? 
Ако са несъществена – тогава как 
без изследване на митове и митоло-
гични системи могат да се обяснят 
войните в бивша Югославия или гено-
цида в Руанда през 90-те години на 
ХХ век? Може ли без изследване на 
съвременните митове да разберем 
съвременния човек?  Очевидно тряб-
ва да се приеме, че митовете са кон-
ституентна част от духовния свят 
на съвременния човек и в частност 
българина. А без тях просто няма „чо-
век”. Ето няколко малки примера за 
фундаментални съвременни митове:

Научният мит: Науката ще реши 
всички проблеми! Обратното, тя само 
създава проблеми! Въпрос: Защо имаше 
озонова дупка от 90-те години? Из-
чезна ли сега? И защо в началото на 
ХХI век озоновата дупка е сменена от 
„глобалното затопляне”? 

Екологичният мит: „Нитратите” бяха 
нещо ужасно лошо през 90-те години. Въ-
прос: Защо петнадесет години по-късно 
никой не пише и говори за нитрати? 

Здравният мит: Флуорът предпаз-
ва от кариеси. Въпрос: Избелват ли 

избелващите пасти за зъби? Има ли 
безработни зъболекари? Или: необходи-
ма е ваксинация против грип. Въпрос: 
Защо всяка година в края на септем-
ври (началото на октомври) започва 
истерия – всички пишат и говорят, че 
идва ужасна, смъртоносна и пр. грипна 
епидемия и е необходима задължителна 
ваксинация?

Икономическият мит: Държавната 
собственост е лоша. Пазарът решава 
всичко. Въпрос: А къде на планетата 
има „свободен”, т. е. неконтролиран 
и неманипулиран от правителства и 
корпорации, пазар? 

Политическият мит: „Еколозите“ 
бяха началото на българския преход 
(1989 г.). Въпрос: Над 10% от българ-
ската гора е унищожена. Къде са днес 
еколозите? Пазарната ни икономика е 
„функционираща”. Въпрос: А има ли не-
фунционираща пазарна икономика?

И ето моето малко заключение. Съ-
временният човек е разкъсван между 
Сцилата на митологията и Харибда-
та на рационалното – митовете са 
отричани, митичното е изхвърлено на 
теория, но модерният човек (който 

Владимир Димитрав Майстора, Молитва
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вече е дори постпостмодерен) в нача-
лото на ХХI век живее изключително в 
и чрез митове. Те са движещата сила 
на икономиката, политиката, науката, 
секса... Животът на Homo sapiens е 
построен и управляван основно с ми-
тове. Но това трябва да бъде и е съз-
нателно скривано под маската на най-
различни „рационални” аргументи... А 
най-важният мит е: Мит няма!

Вие сте в управата на Асоциацията 
за антропология, етнология и фол-

клористика „Онгъл“. Къде поставяте 
акцентите в работата си от послед-
ните години и какво предстои?

Преди точно 20 г., през есента на 
далечната 1991 г., една голяма гру-
па колеги, съмишленици и приятели, 
тогава бяхме кой аспирант (сега им 
казват докторант), кой студент, 
основахме Асоциацията за антро-
пология, етнология и фолклористи-
ка „Онгъл” – сдружение на свободни 
изследователи, неподвластно на по-
литика, конюнктура, финансов на-
тиск и пр. Като нейната цел беше, 
и до днес е, да осъществява научни 
изследвания за българския народ в 
контекста на етнокултурните, вер-
ските, езиковите, социално-иконо-
мическите процеси в Евразийския 
регион от древността до наши дни. 
А основният акцент е поставен вър-
ху изучаването на фолклорните тра-

диции на българите, българската 
антропология, етнология и език. И 
мога да кажа, че в годините не сме 
изменили на идеите, които определи-
хме преди двадесет години. Вече има 
над петнадесет дисертации и пет 
доцентури, които се случиха благо-
дарение и на нашата общност. Про-
вели сме над 110 теренни етноложки 
експедиции в 52 селища на България 
и Албания. Архивът ни е от около 35 
000 стр. И голяма част от нашите 
изследвания са публикувани в наши-
те годишници, които са със свободен 
достъп в Интернет на www.ongal.net. 
Всяко година организираме по две го-
леми събития – Пролетни четения в 
Русе, те са тематични, реализират 
се съвместно с РИМ – Русе и Есен-
ни Царшишманови дни (международен 
научен симпозиум и фестивал на кул-
турноисторическия филм) в Самоков, 
реализирани с ГИМ – Самоков и об-
щина Самоков. А докладите от тези 
събития след това се публикуват в 
Годишниците на Асоциация Онгъл. 
Продължаваме да се борим за научна 
коректност и вярност към научната 
истина. Защото се нагледахме през 
годините на платени изследовате-
ли, които ловко подменят истината 
с разни сурогати… А нашият научен 
живот през годините никак не е бил и 
не е лесен, но Бог е милостив! Има ни 
и ще ни има. А дали сме на прав път, 
тези след нас ще преценяват. 
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Митрополит Георгий Ходр

 Антиохийска патриаршия 

Мъжът ли
е глава 
на жената?



На какви правила се под-
чиняват отношени-
ята между съпруга и 
съпругата? Дали това 

е божествено или законническо 
право на надмощие на мъжа над 
жената, както изглежда на пръв 
поглед, след като прочетем Пав-
ловите думи: „мъжът е глава на 
жената” (Ефес. 5:23)? 

Няма да усложняваме темата с 
опит да разграничим мъжест-
веността и женствеността. 
Всичко това са плаващи пясъци 
и изводите никога не са били 
потвърдени в психологията. 
Също така се страхувам, че 
всеки дискурс в тази област не 
е нито точен, нито подкрепен с 
научна методология, а се базира 
по-скоро единствено на личния 
опит, който би могъл да бъде 
успех или провал, както и прия-
тен или стресиращ. Но това, от 
което най-много се страхувам, 

е, че хората могат да приложат 
този опит като научна рамка. 
Да вземем за пример твърде-
нията, че жената е по-слаба. В 
коя област е по-слаба, след като 
живее средно между пет и седем 
години повече от мъжа? По-мал-
ко интелигентна ли е? Всички 
изследователи са доказали, че 
жената не е по-малко талантли-
ва от мъжа при изучаването на 
която и да е учебна дисциплина, 
включително и математика. Фе-
министкото течение обича да 
свързва неуспеха на жените да 
блеснат в определени области с 
дискриминацията, която ги е дър-
жала настрани от тези области. 
Но какъвто и да е резултатът, до 
който може да доведе тази пси-
хологическа и историческа диску-
сия, в този спор аз се занимавам 
с това, което ап. Павел е казал в 
посланието си до ефесяните: че 
мъжът е глава на жената. 

Къде е тази жена, която не 
се покорява на изливащата 

се любов? Апостол Павел не 
предполага подчинение извън 

границите на любовта.
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вменява малоценност на женския пол. 
Павел дискутира единствено вътреш-
носемейните взаимоотношения и не 
говори за никаква дискриминация между 
мъжкия и женския пол; няма и помен, че 
св. Павел предлага взаимоотношения, 
основани на юридическа власт или при-
лагане на закона. Апостолът се обръ-
ща към жените. Те определят позиция-
та си в светлината на своята свобода 
и зрялост и стоят на едно ниво със 
съпрузите си. 

„Покорявайте се на мъжете си като на 
Господа” – заради всичко, което ни е да-
дено в Лицето на Христос и защото се 
подчиняваме единствено на Христос – 
според това, което той казва: „докол-
кото сте сторили това на едного от 
тия Мои най-малки братя, Мене сте го 
сторили” (Мат. 25:40). Всяко човешко 
същество е Божий образ – преданост-
та на съпругата към съпруга не свърш-
ва до там – тя се въздига към Него. 

Интересува ни Божието слово. Цели-
ят стих е: „защото мъжът е глава на 
жената, както и Христос е глава на 
Църквата и Той е Спасител на тяло-
то”. Предшестван е от: „Вие, жените, 
покорявайте се на мъжете си, като на 
Господа” (Еф. 5:21), но и двата сти-
ха продължават заповедта на Павел 
към всеки от нас – да се подчиняваме 
един другиму (Ефес. 5:21). Тази взаим-
на размяна на покорство е ключът за 
разбирането на целия пасаж. Двамата 
едновременно могат да си бъдат вза-
имно покорни и да се подчиняват един 
другиму. В това няма никаква разлика. 
В тази перспектива семейството не 
е патриархално общество. Всяко раз-
биране за покорството на жената 
трябва да бъде схващано в рамките 
на любовта на мъжа є към нея. Подчи-
нението е отговор на любовта.

Разбира се, контекстът е съсредото-
чен върху подчинението на жените и не 
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Да се върнем към стиха: „защото мъ-
жът е глава на жената, както и Хрис-
тос е глава на Църквата”. Главенството 
на Христос било изявено чрез Неговата 
смърт. Учението на св. Павел, отнасящо 
се до брачните отношения, е отзвук на 
Христовите думи: „да любите един дру-
гиго, както Аз ви възлюбих” (Йоан. 13:34). 
Св. ап. Павел не сравнява любовта на 
мъжа към жената с любовта на Хрис-
тос към църквата Му, а по-скоро полага 
основите на брачната любов върху лю-
бовта на Учителя към народа Му, така 
че можем да препрочетем този стих по 
следния начин: „мъжът е глава на жена-
та, защото Христос е глава на църква-
та”. Мъжът не е глава по природа, той 
става такъв, ако обича до смърт, или 
изявява готовността си да умре за съ-
пругата си. 

Имайки предвид тази взаимна любов, 
остава един въпрос: защо тогава 
е това упорство за главенството 
на мъжа? Дали Павел дължи това 
на еврейската или гръцката кул-
тури? След като проучим темата, 
откриваме, че нито един еврейски 
или гръцки, или дори латински фи-
лософ, не е казал някога, че мъжът 
е глава на жената. Да, Аристотел 
действително е сравнявал отно-
шенията между мъжа и жената с 
отношенията между душата и тя-
лото. И всички култури в Средизем-
номорския басейн наричали жената 
„Sayedah” (господарка) – дама. Но из-
разът „мъжът е глава на жената” е 
изключително Павлов. Неговото (на 
Павел) вдъхновение е чисто библей-
ско, свързано с Евангелието, според 
св. Марк: „Човешкият Син не дойде, 
за да Му служат, но да послужи и да 

даде душата Си откуп за мнозина” 
(Марк. 10:45). Мъжът е преди всичко 
слуга. „Мъжът е глава на жената” е 
покана към съпруга да бъде водещ в 
служенето. 

Следователно, нямаме никакви инди-
кации да предположим, че мъжът стои 
над жената по природа или според 
сътворението и че, следователно, е 
неин защитник. Това вероятно е ре-
зултат от „патриархално” или мъжко 
общество. Но в основата, в началото, 
такова нещо не е съществувало. 

Коя е била тази жена, която ап. Павел 
е искал да бъде покорна? Отговорът 
се намира в стиха му: „Вие, мъжете, 
обичайте жените си, както и Христос 
обикна църквата и предаде Себе Си за 
нея” (Еф. 5:25). Къде е тази жена, ко-
ято не се покорява на изливащата се 
любов? Павел не предполага подчине-
ние извън границите на любовта.

Покоряването на жената „във всичко” 
не означава, че мъжът създава зако-
на. Словото Божие е единственият 
Закон. „Във всичко” е свързано с апос-
толското учение, че подчинението е 
по-скоро към Бог, отколкото към чо-
веци (Деян. 5:29). Няма правило за под-
чинение заради самата власт поради 
непостоянния темперамент на съпру-
га и най-вече няма правило за подчине-
ние в греха или в онова, което е срещу 
природата, ако съпругът го изисква. 

Атмосферата на Павловия откъс не е 
на „поразена” или „капитулирала” при-
рода, поради съзнанието и отговор-
ността на жената. И ако Бог е казал: 
„и ще станат двамата една плът” 
(Бит.2:24; Мат. 19:5) и св. ап. Павел го 
повтаря в това послание, то никой не 
се подчинява, ако уврежда това един-



ство на тялото, състоящо се от мъжа 
и жената заедно. 

Коренът на думата „любов”, както се 
използва в гръцкия оригинал, предпола-
га саможертва, каквато ни се разкри-
ва чрез смъртта на Христос; но в съ-
щия контекст не премахва характера 
на „привързаност” или „възхищение” – 
еросът – който допринася за обеди-
нението на двамата съпрузи в една 
плът. Това последно отношение няма 
нито значение, нито сила, ако „жерт-
вената любов” между едната душа и 
другата не е предварително устано-
вена. От началото на втори век цър-
ковните отци говорят за ероса, който 
свързва Христос с Неговите хора. Ето 
защо св. Игнатий Антиохийски казва 
за Господаря: „Любовта ми (на гръцки: 
ерос) е разпната”. Ето защо жената, 
която е емоционално изоставена или 
предадена, не може да се подчини на 
съпруга си. В здравия брак отношения-
та са напълно балансирани между при-
вързаност и любов – в смисъла, който 
Иисус е открил. 

Следователно, всичко казано дотук 
показва, че отношенията между же-
ната и мъжа не могат да бъдат све-
дени в една „законническа” категория, 
а трябва да бъдат сведени към кате-
горията „дълг”, ако разбираме това 
задължение като израз на любов. Лю-
бовта пребъдва в ежедневните зада-
чи, в детайлите. 

Унижаването на жената, унижаването 
на мъжа, домашното насилие, липсата 
на грижа към партньора, пренебрегва-
нето на взаимното служене, угасване-
то на топлината са разрушителни за 
съвместния живот. Да, плътта е ва-
жна, но няма здрава връзка в плът, ако 
мъжът и жената не могат да кажат: 
„ние сме две души в една плът; ако си 
видял единия, видял си и другия”.

В дълбината на семейното пътуване – 
което изисква много практика, след 
слизането на Божествената Любов 
върху двамата съпрузи – „двойстве-
ността” се обръща в обединяване в 
едно същество по същия начин, по кой-
то Църквата възраства в единство с 
нейния Изкупител и по същия начин, по 
който Изкупителят проявява Своето 
служение на Църквата Си. Отвъд това 
виждане и отвъд този контекст оста-
ват единствено развалини от плът, 
банкови сметки, имоти и споразуме-
ния за „прекратяване на огъня”, пора-
ди страх от скандал или разбиване на 
семейството. 

След смъртта на сърцата не може да 
съществува дискурс за брака, докол-
кото той е велика жертва, възможна 
единствено чрез тайната на Божията 
Любов към  творението, което Той е 
създал. 

 Превод от английски: 
Алексей Стамболов





Връх „Райна Княгиня“
Маргарита Друмева



Н а 62° 36' 45.0" южна ширина и 
60° 12' 49.0" западна дължина, 
на остров Ливингстън в Ан-
тарктика, на 680 м надморска 
височина се издига леден връх 
с името „Райна Княгиня“. Тем-

пературата там е отчаяно ниска, по-ниска от -60°С, 
при която и най-опитните алпинисти биха изпитали 
затруднение в изкачването, въпреки неголямата висо-
чина. И все пак, неимоверно по-трудно е изкачването 
на духовната висота, до която достига Райна Поп-
георгиева Футекова – 20-годишното момиче, развяло 
ушитото от нея знаме на свободата през кървавата 
пролет на 1876 година. 

37



Да яздиш редом с Бенковски, да изгаряш отвътре със свещения 
огън на изречените огнени думи „Свобода или смърт“, да ги ро-
диш върху знамето и да ги галиш до премала върху червената 
коприна – всичко това си има цена и тя я плаща до последния 
петак. Има такива хора, които не познават златната среда – те 
са или на върха, или на дъното. Разветият флаг върху избрания 
кон, изречените думи за свобода от високото, и много скоро след 
това – турският затвор, побоищата; после шестте деца, за ко-
ито трябва да се грижи съвсем сама, мизерията, в която умира; 
униженията, комунистическите лагери и убийствата на достой-
ните є синове. Нейното „служене на родината“ не представлява 
ценност за уж освободена България. 

„Докато бяхме под турско, знаехме какво е свободата, но сега, 
като се освободихме, какво нещо е свободата, не знаем“ – възкли-
ква един от героите на Иван Вазов. Родината твърде бързо за-
бравя за верните си мъже и жени, които умираха, за да я съживят 
и съберат, и твърде бързо България е разпарчeтосана на дреб-
но от новите българи в изкачването на суетните политически 
върхове. Физическият и духовният връх „Райна Княгиня“, сбрани в 
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едно сред ледената пустиня, далеч 
от мечтаната България, далеч от 
железните правителства, далеч 
от неблагодарните поколения. 

За детството на Райна зна-
ем от самата нея. По време на 
нейното тригодишно следване в 
Русия, тя пише своята „Авто-
биография“ на руски език, коя-
то през  1934 г. е преведена 
на български и представлява 
всъщност първата книга, опи-
с ваща Априлското въстание в 
Панагюрище. 

„Родена съм на 6 януари 
1856 г. (ст. ст., б. р.) в Панагюрище, 
малко градче в Северозападна Тракия...“, започва Авто-
биографията си тя. И после: 

Д етството си прекарах в дома на моите роди-
тели, които по патриархален обичай изпитва-
ха към мене особена обич като към първородна 
рожба и полагаха най-големи грижи за моето 

възпитание. На седемгодишна възраст вече ме изпратиха 
на училище, където твърде скоро спечелих благоразположе-
нието на тогавашната учителка, монахинята Елизавета, 
по следните причини. По това време, както е известно на 
всички, съществуваха твърде лоши методи на първоначал-
но обучение, така че децата често трябваше да се борят 
цяло полугодие и повече с азбуката, която по този начин 
беше за тях първата сериозна пречка. Аз някакси успях да я 
изуча за по-малко от месец и затова представлявах в това 
отношение единственото изключение от кръга на моите 
връстници. Тази успешна стъпка, посрещната благосклон-
но от учителката и родителите ми, оказа благотворно 
влияние върху моите по-нататъшни старания: аз постоян-
но изпреварвах моите дружки, поради което всяка година 
на публичните изпити получавах похвала и първа награда.
Това беше достатъчно, за да обърна вниманието на учи-
лищните настоятели върху себе си, които с удоволствие 
започнаха да виждат в мене бъдеща наставница...
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Започва изкачването на Върха, което за Райна се оказва лесно, 
„благоприятствано от всички страни“. Баща є е свещеник, един 
от най-ревностните дейци за просветно възраждане на българ-
ския народ. По това време вече има многобройни български учи-
лища, построени благодарение на родолюбиви заможни българи 
от чужбина и българското духовенство. Майката само има други 
планове за дъщеря си – всяко момиче трябва да може да готви и 
плете, да тъче и шие... Училищните настоятели обаче решават 
да изпратят умната Райна да продължи учението си в Железник 
(Стара Загора), в едно от най-образцовите училища тогава в 
България.  По повод на последния изпит в Панагюрското училище 
13-годишното момиче изнася реч пред всички за „ползата, която 
учението ще принесе на нашето многострадално отечество“, с 
благодарност към старанията на нейните родители. 

О т всички страни майките се хвърлиха към мо-
ята майка с молба да изпълни желанието ми, 
тъй като домакинството е нищо в сравнение с 
това, към което аз се стремя. Тя, разбира се, не 

можа да устои и веднага даде своето съгласие, продължава 
Райна в своята Автобиография.
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В Железник учителите скоро започват да възприемат Райна 
като „своя“, обсипват я с ласки и грижи за развитие на способ-
ностите є. Тук учи Закон Божи, български език, математика, 
география, физика, физиология, педагогика, а освен това още и 
чертане, рисуване и ръкоделие. Включва се в дейността на Жен-
ското дружество, чиито цели са просветителски – „чрез четене 
на книги, списания и вестници да се просвещават бедните класи 
от населението и по такъв начин да се пробужда в тях народно-
стно съзнание“. След 4 години Райна се завръща в Панагюрище и 
става учителка в местното училище.

В най-близкия неделен ден, както обикновено, училищ-
ните настоятели и по-първите граждани се събраха, 
за да подготвят условията с бившите учители и 
да поставят нови за мене. На това събрание поради 

ограничените средства ми предложиха възнаграждение от 3 100 
пиастра годишно (210 рубли). Аз охотно се съгласих и изявих же-
лание да внасям половината от тях за изплащане на своя дълг, 
понеже при евтинията, която съществуваше, другата половина 
ми беше напълно достатъчна. Това до известна степен даде въз-
можност на настоятелите да ми дадат и друга помощничка, тъй 
като от това се чувствуваше много голяма нужда. По такъв на-
чин 300 ученички вече имаха 3 учителки. В двете мъжки училища 
имаше 6 души учители на 500 ученици. Следователно и там, и 
тук несъразмерността беше твърде голяма, обаче с нищо не мо-
жеше да се помогне, тъй като ежегодните разходи за заплати и 
др. възлизаха над 45 000 пиастра (3000 рубли), която сума се съби-
раше изключително от доброволни пожертвования сред 8-хиляд-
ното население на нашия град. Други приходоизточници, както 
въобще и в цяла България, нямаше и не можеше да има.
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С неимоверна енергия Райна се захваща за работа, със съзнание 
за „служене на родината“. Нагледният метод на първоначално 
обучение, внесен от Русия, е трябвало да предизвика в България 
нова епоха в историята на грамотността. „И това наистина 
изглеждаше така, но в същност беше малко по-иначе, а именно че 
той не породи, а само спомогна за преврата, който напоследък за-
почна ясно да прозира в нашия живот“. Този метод действително 
дава своите плодове – много български деца тръгват на училище 
с благословията на родителите си, а образованието е признато 
като цялостна и насъщна потребност в българските семейства 
и всеки се старае да направи своето дете грамотно. „Във вся-
ко село и във всяка паланка“ се откриват български училища, в 
Пангюрище на всеки 10 жители се пада по един ученик. Поривът 
към образование става „стремителен и неудържим“. Българите 
жертват и последния къшей хляб за училището с ясното съзна-
ние за дълг.
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Р аботата беше там, че на турците просто не им 
хареса нашият стремеж към образование. Те по-
степенно започнаха да измислят различни начи-
ни за ограничаване и отслабване на нашите сили. 

На тях например нищо не им струваше да подлагат на сис-
темно преследване нашите учители, да затварят едно или 
друго училище под някакъв благовиден предлог и т. н. Обаче 
в резултат на това винаги се оказваше, че ние ни най-мал-
ко не сме пострадали, а напротив, сме спечелили, тъй като 
нашата енергия се удвояваше. Това ги дразнеше още повече 
и те бяха неспокойни, докато най-сетне не намериха един 
твърде лесен начин да съкрушат нашите сили, който беше 
и най-близката причина за последвалото въстание“.

Изключително интересен разказвач е Райна. Тя безспорно е при-
тежавала забележителен писателски талант. Напоследък все 
по-често се срещам със съдбите на майстори на словото, чиито 
пера са били пречупени от нестройния дух на времето, в което 
са живели. И винаги съм се опитвала да си представя какво биха 
написали те в своите ненаписани книги... Разбира се, няма как 
да знаем това. Но ето още един откъс от Автобиографията на 
Райна Попгеоргиева Футекова:

О тдавна вече турчинът беше свикнал да се изле-
жава на миндера и да се огражда с всички удоб-
ства на изтънченото охолство. Животът му 
от векове плаваше в океана на земните удо-

волствия. На това явно и самата природа не му се проти-
веше, като именно за него беше създала раята. Тази робиня 
трябваше постоянно и безмълвно да изпълнява всичките му 
заповеди, резултат на неговите фантастични приумици. 
Пък и какво ли го интересуваше него, че тя, обляна в кърва-
ва пот, изнемогва под ударите на жестокия потисник! Съд-
бата ѝ беше такава. Тя така се беше и родила, за да прекара 
живота си в непрекъснат труд, без да смее да се оплаква от 
умора, глад и жажда. Естествено тя не можеше и да поми-
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сли да си отдъхне малко поне. Нима някой смееше да вдигне 
глас за тежестта на своето бреме? За съжаление история-
та потвърждава това. Неведнъж българинът, изчерпал сво-
ето учудващо търпение и доведен до отчаяние, оставяше 
любимата си съпруга и беззащитните си невръстни деца на 
произвола на палача и се отправяше в планините, където 
прекарваше остатъка от своя живот в неудържима жажда 
за мъст. Неведнъж такива отделни личности образуваха 
обща чета и като разярени лъвове прехвърляха планински-
те хребети, като търсеха вековния поробител с непоколе-
бима решителност да се бият до последната капка на сво-
ята отровена кръв и да го сразят. «Свобода или смърт», 
викаха те, и нищо повече. . .

И точно този вик Райна извеза върху бунтовното знаме. Ето как 
се е случило това. В края на месец март 1876 г. Райна е повикана 
в къщата на един учител и попада на събрание, в чийто център 
един „непознат човек, най-разпаленият от всички, който е нався-
къде и никъде, говори за всичко и нищо, просто един бунтовник, 
ако искаш и апостол“ и проповядва на народа „да се готви, защо-
то скоро ще настане денят, когато турците ще ни нападнат 
неочаквано и ще ни изколят като овце“. Това е първата среща 
между Райна и Георги Бенковски, който є поръчва да ушие „знаме-
то на българските юнаци“. Тя обръща поглед последователно към 
хората „на почтени години“ с голямо влияние в града, а те кимат 
утвърдително с глава. Райна не смее да откаже направо, моли 
за малко време, да обмисли, да се посъветва с родителите си... 
„Тук вече не се иска съгласието на родителите – отсича Бенков-
ски. – Общото събрание реши и ти трябва да изпълниш това. В 
противен случай, т. е. ако ти откажеш, аз ще те застрелям ей в 
тази стая. Сега ясно ли е всичко?“„Добре,  аз съм готова да из-
пълня общата заповед — отговаря Райна, — но се страхувам, че 
не ще мога да го направя  както  трябва, защото никога не съм 
виждала българско знаме“. Носят вързоп, в който стои знамето 
на комитета от Карлово, донесено от Влашко. Направено е от 
скъпа материя, в средата е извезан в златно разярен лъв, стъп-
кал в краката си полумесец. Над главата му са изписани думите: 
«Свобода или смърт». По негов образец тя трябва да ушие и 
Панагюрското знаме.

И така Райна забравя за училището и почти цял месец се отдава 
на знамето. Лъвът е нарисуван от Стоян Каралеев (Баненеца) 
по образец на лъвчето, отпечатано на корицата на Устава на 
БРЦК, а буквите са изписани от Иванчо Зографа, иконограф и жи-
вописец, изрисувал иконите в панагюрските църкви „Св. Георги“ 
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и „Въведение Богородично“, църквата в родното му село Мирково 
„Св. Великомъченик Димитрий“ и още много църкви из България. 
Освен надписа «Свобода или смърт», в долния край има и две 
букви — „П“ и „О“ (за „Панагюрски окръг“). Когато въстанието 
избухва, знамето още не е готово – Райна го завършва „на вто-
рия ден от свободата“, като му пришива приготвени през нощта 
пискюли. Размерите му са 2 на 1,5 м., има две лица и е поръбено 
със сърмена ивица.Освещава се от свещеници от града и окол-
ните села на 22 април 1876 г.

Н а втория ден на свободата знамето бе до-
вършено. Тогава, по желание на гражданите, 
трябваше да го взема на ръце, да препаша сабя 
и револвер и да седна на избран кон, за да пре-

мина през целия град и да оповестя на събралия се по улици-
те народ, че петвековното турско иго е отхвърлено зави-
наги. Това беше най-тържественият ден на нашата крат-
ковременна свобода. Беловласи старци, редом с невръстни 
деца, вървяха навсякъде след мен, пееха любими народни пес-
ни. Жени, девойки и старици хвърляха върху нас толкова 
много ухаещи и разноцветни букети, че целият път беше 
постлан с тях като великолепен килим. Виковете «Ура!» и 
«Да живее!» нямаха край. Тази тържествена процесия про-
дължи до вечерта.

През дните на продължилата 10 дни Панагюрската република зна-
мето гордо се вее на голямата врата на Хаджилуковата къща, 
обявена за Правителствен дом. По време на Руско-турската ос-
вободителна война то най-вероятно изга ря в хасковския конак.

Много подробно описва Райна боевете при Панагюрище по време 
на Априлското въстание в своята „Автобиография“. „Десетднев-
ната свобода и независимост отлетяха безвъзвратно“, завършва 
разказа си тя, в предчувствие на страшното, което идва. При 
потушаването на бунта, баща є е убит пред очите є. Попадна-
ла в турски ръце, Райна е трябвало да върви полугола с вързани 
ръце по улиците на Пловдив, замеряна с яйца, тухли и камъни до 
Пловдивския затвор, където е бита, неколкократно малтретира-
на, оставена повече от месец само на хляб и вода. Английският 
журналист Мак Гахан я сравнява с Жана д`Арк в европейската 
преса. Американският консул Скайлер се застъпва за нея пред 
турското правителство и след освобождението є от затвора, 
Найден Геров по това време руски консул в Пловдив, я изпраща да 
учи в Русия. Райна избира да следва акушерство, защото срокът 
на преподаване е най-кратък – три години, а тя жадува по-скоро 
да се завърне в България. Там, като членка на Дамския благотво-
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рителен комитет, приема 32 панагюрски сирачета, които полу-
чават образование. Сред тях е и по-малкият є брат.

След Освобождението се завръща във вече свободна България и 
се установява като учителка в девическата гимназия в Търново. 
Още докато учи в Русия, тече кореспонденция между нея и Васил 
Дипчев, брациговски революционер, който след Освобождение-
то става кмет на Панагюрище. През юли 1882 година двамата 
сключват брак и се преместват в София – бившият революци-
онер става народен представител. Райна Попгеоргиева Футе-
кова-Дипчева остава вкъщи и се грижи за 5-те си деца. Съпру-
гът не е много любезен с „пропадналата” си жена – не е прието 
според еснафския морал през 19 в. жена да язди кон и да развява 
знаме редом с комити и харамии. Народният представител въз-
приема себе си като благодетел – кой друг глупак би взел „стара 
мома“ (на 26 години) като Райна с такава репутация?!... Близките 
є я съветват да напусне съпруга си, но тя остава, търпи униже-
нията и ражда 5 момчета, едното от които умира. Тогава Райна 
осиновява и едно момиче. Привидно от знаменоската Райна не 
остава и помен.
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„А паша я пита, пита и разпитва
Райна Поп Гьоргьова:
– Кой уши байряка, кой му тури знака -
„Смърт или свобода“?
– Аз ще да ти кажа, – Райна отговаря
на пашата, –
Аз уших байряка, аз му турих знака –
„Смърт или свобода“.

Народът обаче не е забравил коя е Райна Попгеоргиева, възпява 
я в песни и започва да я нарича Княгиня. И Райна ушива още 3 
знамена, копия на оригиналното. Едното изгаря при бомбардиров-
ките в София по време на Втората световна война, но другите 
две се пазят в София и в родната є къща в Панагюрище.

Сипеят на живота я подхваща надолу с пълна сила. През 1889 г. 
Райна остава вдовица с 6 деца, най-голямото от които е на 13 
години. Съпругът є умира вследствие на политическо преследване 
и побой в Черната джамия. Поради влагата в затвора, тя заболява 
от туберкулоза, но често куцука с бастунче до селата Орландо-
вци и Малашевци, за да помага на родилки в домовете на чуждите 
дипломати. Поради мизерията и безизходицата си, записва децата 
си на държавна издръжка в държавни военни училища. Всичките 
є синове загиват трагично. Комунистическият режим изпраща в 
концлагер генерал Иван Дипчев, участвал в Балканската и в Пър-
вата световна война, изправен на старини на съд за въображаеми 
престъпления отпреди 30 години; и полковник Асен Дипчев – най-
малкият син на Райна. Георги Дипчев, завършва морско училище и  
участва в потопяването на турския кръстосвач „Хамидие” като 
машинист на торпедоносеца „Дръзки”. После се заселва в Бургас 
и умира там от рак. Владимир Дипчев е офицер и участник в Бал-
канската война с три ордена за храброст. След Ньойския дого-
вор напуска войската и става директор на кинематографията. 
Убит след преврата през 1944 г., незнайно защо и незнайно къде, а 
потом ците му са изпратени в концлагер. 

Райна Княгиня не е жива, за да види всичко това. Малко преди 
смъртта си през 1917 г. тя изгубва представа за реалността и 
полудява. От нея остава само едно знаме с извезан лъв и викът на 
цял един народ: „Свобода или смърт“, едно малко книжле с автоби-
ографията є, една песен, която пее днес цяла България и един връх 
в Антарктика, който може да не е много висок, но е страховито 
труден за изкачване не само от алпинистите, но и от нас в други-
те му измерения. И съзнанието ни, че сред нас е живяла Княгиня, 
която е яздила на бял кон заедно с комити и харамии и подобно 
на Жана д`Арк e оповестила „на събралия се по улиците народ, че 
петвековното турско иго е отхвърлено завинаги“.  
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Ирина 
Сендлер

Л. П. Яровер



Не бях чувал за Ирина Сендлер преди – в руската пре-
са и дори в самия Израел не я помнеха. От Интер-
нет научих, че всички водещи световни издания – 
лондонският „Таймс”, „Ню Йорк Таймс”, „Лос Андже-

лис Таймс” и много други неизменно отбелязват паметта є.

Принадлежа към поколението, което по време на войната с 
нацистите беше в детска възраст. Нямал съм и годинка и 
половина, когато е започнала войната. Майка ми успява – а 
това тогава е било доста трудно – да се евакуира заедно 
с мен (тогава съм боледувал от коклюш) на ръце, от Харков 
през септември 1941 г. в шивашка фабрика, обслужваща ар-
мията. Нея, учителката, уредила да замине с влака сестра 
є, работеща в същата тази фабрика. Това спасило и мен, и 
нея. В същото време братовчедка є не успяла да да се еваку-
ира – била омъжена за украинец, а той не искал да заминава. 
Братовчедка є загива в масовите разстрели, които провеж-
дат немските и украинските нацисти на територията на 
Харковския тракторен завод – в Киев и Бабий Яр.
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От 6 милиона евреи, избити от наци-
стите, около 1,5 милиона са били деца. 
И все пак една макар и много малка 
част от тях са спасени благодарение 
на хора като Ирина Сендлер и нейните 
помощници.

Дълг на онези, които са оцелели, е да 
помнят за тях и да предават паметта 
за тях напред в поколенията. За да из-
пълня този дълг, преведох този некролог 
на руски и го разпращам на всички адре-
си, с които разполагам. Особено ми се 
иска да го прочетат децата и внуците 
на онези деца, които, като мен, са оце-
лели. Затова и допълних превода с допъл-
нителни материали от различни източ-
ници и коментари за по-младите, които 
може би не знаят много понятия и факти 
от онова време. 

Ирина Сендлер, спасява-
ла деца от Варшавското 
гето, почина на 12 май на 

98 годишна възраст

The Economist, 24 май, 2008

Полша пострада през Втора-
та световна война повече от 
всяка друга европейска страна. 
Историята на тези страдания 

често е неизвестна извън преде-
лите на Полша. Например, Освиен-
цим (Аушвиц) често се споменава 

като „полски концлагер“, а не като 
лагер, управляван от нацистките 
окупатори, в който загиват огромен 

брой полски граждани. Обикновено се 
смята, че поляците са сътрудничели 
на нацистите или просто пасивно са 

наблюдавали как са били изтребвани 
техните съотечественици. Поляците, 

казвал бившият израелски премиер Иц-
хак Шамир, „поемали антисемитизма с 
майчиното си мляко“.

Ицхак Шамир (Езерницки) е роден в Ру-
жани (днес в Брестка област, Беларус) 
на 15 октомври 1915 г. Емигрира в Изра-
ел през 1935 г. В Израел учи в Еврейския 
университет в Йерусалим. Семейство-
то му остава в Полша и е унищожено 
през Холокоста. Читателите може би 
ще се възмутят от цитираното изказ-
ване на Шамир. Наистина, откъснато 
от контекста, то не е по-добро от за-
явленията „циганите крадат коне“ или 
„евреите са търгаши и мошеници“ или 
каквото там им се приписва. Не знам от 
какъв контекст точно е извадено това 
изказване на Шамир. Не знам и как се-
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мейството на Шамир попада в ръцете 
на нацистите – чрез хайка или заради 
донос на съседи, както често се случ-
вало. Не знам и какво сам бих казал в 
емоционално състояние – собствената 
ми леля попада в ръцете на нацистите 
след донос на съседи в окупирано от тях 
селце около Харков и загива. Не съдя Ша-
мир. Мисля, че и ти не би трябвало да го 
съдиш, уважаеми читателю. Не трябва 
да се възмущаваш. 

Наистина, предубежденията срещу ев-
реите са били разпространени в дово-
енна Полша. Но много поляци твърдо се 
противопоставят на тези предубежде-
ния. Една от най-смелите между тях е 
Ирина Сендлер.

Ирина Кржижановска (Сендлер) е родена 
в Отвок на 15 февруари 1910 г. Баща є е 
лекар, завеждащ болницата в Отвок.

Дъщеря на лекар, тя израства в дом, от-
ворен за всеки болен и нуждаещ се, не-
зависимо дали евреин или не. В лекцион-
ните зали на Варшавския университет, 
където учи полски език и литература, 
тя и нейните единомишленици демон-
стративно сядат на скамейките, пред-
назначени „за евреи“.

В последните редове на университет-
ските аудитории на територията на 
Полша през 30-те години на 20-ти век 
са били поставяни специални скамейки 
за еврейските студенти, т. нар. „скаме-
ечно гето“. В знак на протест евреите 
и поддържащите ги неевреи слушали 
лекциите прави. Университетското на-
чалство било свръхизпълнително пред 
„големия брат“ Адолф Хитлер. След ня-

колко години той лично идва в Полша, за 
да ръководи самодейността им.

Когато националистическите главо-
рези убиват нейна приятелка-еврейка, 
Ирина задрасква в студентската си 
книжка печата, който є позволява да за-
ема „арийските“ места в аудиториите. 
Заради това я отстраняват от учебни 
занимания за три години. Такава била 
Ирина Сендлер към момента, когато на-
цистите нахлуват в Полша.

Ирина била, както разказва нейна прия-
телка, „самоотвержена по рождение, а 
не по образование“. Разбира се, тя на-
следила добри гени. Прадядо є бил пол-
ски бунтовник, заточен в Сибир. Баща 
є умира от тиф през 1917 г., заразен от 
пациент, когото колегите му не искат 
да лекуват.

Ирина помнела добре напътствените 
думи на баща си, казани малко преди 
смъртта му: „Ако виждаш, че някой се 
дави, трябва да се хвърлиш във водата 
да го спасяваш, даже и да не можеш да 
плуваш“.

Много от пациентите на баща є били 
евреи. Еврейската общност се отбла-
годарява на семейството след смъртта 
на бащата, като предлага парична по-
мощ на изпадналата в материално за-
труднение майка, за да подпомогне обра-
зованието на младата Ирина.

Госпожа Сендлер била член на Социалис-
тическата партия, подобно на много 
социално активни хора в довоенна Пол-
ша – по думите є, не заради политиче-
ски убеждения, а защото тази идеология 
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според нея свързвала състраданието с 
неприемането на властта на парите. 
Мотивацията є не била свързана с ни-
каква религия обаче – тя действала „по 
зова на сърцето“.

Когато нацистите окупират Варшава, 
евреите били подбрани като стадо жи-
вотни към градското гето – на четири 
квадратни километра били разположени 
около 400 000 човека (по други данни, в 
гетото на 1 кв. км. имало около 500 000 
души).

Дори преди да била започнала депорта-
цията в лагера на смъртта Треблинка, 
смъртта в гетото била ежедневие. Но, 
парадоксално – имало и искрица надеж-
да. Нищетата и полугладното същест-
вуване (месечната порция хляб била два 
килограма) създавали идеални условия за 
разпространение на петнист тиф – епи-
демия, която потенциално би застраши-
ла и немците. Затова нацистите разре-
шили на госпожа Сендлер и на нейните 
колеги достъп до строго охраняваното 
гето, за да раздават лекарства и сани-
тарни материали.

И тази „законна вратичка“ дала възмож-
ност на Сендлер да спаси много повече 
евреи, отколкото известния Оскар Шин-
длер. Това било изключително опасно. Ня-
кои деца били изнасяни тайно в камиони 
или трамваи. Но най-вече били използва-
ни тайни изходи на сгради около гетото.

Изведените деца получавали нови име-
на и ги укривали в женски манастири, в 
благоразположени семейства, приюти 
и болници. По-големите и онези, които 
вече можели да говорят, учели да се 
кръстят, за да не будят подозрения за 
еврейски произход. Бебетата упойвали 
с медикаменти, за да не плачат, когато 
ги изнасяли. Шофьорът на медицинския 
фургон научил кучето си да лае силно по 
команда, за да заглушава плача на бебе-
та, които изнасял в тайник в пода на 
фургона.

Спасителните операции били разчетени 
до секунда. Едно спасено момче разказ-
ва как той, притихнал, чакал зад ъгъла 
на къщата, докато отмине немския па-
трул, после преброил до 30, стремглаво 
хукнал на улицата и скочил в канализаци-
онната шахта, която отваряли в точния 
момент. Оттам по канализационните 
тръби бил изведен от гетото.

Ирина Сендлер си спомня по-късно пред 
какви страшни избори е била принудена 
да изправя майките-еврейки, на които 
предлагала да се разделят с децата си. 
Те я питали: можете ли да гарантирате, 
че децата ще бъдат спасени? Разбира 
се, за никакви гаранции дума не можело 
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да става – всеки път самото им изли-
зане от гетото било под въпрос. Един-
ственото, в което всички били увере-
ни  – ако децата останели, биха загина-
ли. Ирина разказва: „Виждала съм ужасни 
сцени – например, бащата се съгласява 
да се раздели с детето, а майката – не. 
На другия ден разбираме, че цялото се-
мейство е изпратено в концлагер“.

Тя изчислява, че за да бъде спасено едно 
еврейско дете, са били необходими 12 

души извън гетото, работещи в условия 
на пълна конспирация – шофьори, свеще-
ници, издаващи фалшиви кръщелни сви-
детелства, чиновници, но преди всичко 
това били семейства или църковни ено-
рии, които приютявали бегълците. Нака-
занието за помагачество на евреи било 
незабавен разстрел.

Но това, което било още по-опасно – 
госпожа Сендлер се стараела да запази 
документи за произхода на децата, за 

Депортация, архивна снимка
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да може да им помогне по-късно да на-
мерят семействата си. Тези документи 
били писани на парченца от цигарена 
хартия, които тя държала на купчина на 
нощното си шкафче, за да може бързо да 
ги изхвърли през прозореца, ако в дома є 
нахлуе Гестапо.

Нацистина наистина я арестували.

11 гестаповци нахлуват в дома є през 
нощта на 20 октомври 1943 г. Ирина ис-
кала да изхвърли купчинката листчета 
през прозореца, но видяла, че къщата е 
обкръжена от немците. Тогава тя под-
хвърля купчинката на приятелката си, а 
сама отива да отвори вратата, докато 
приятелката є успява да скрие купчинка-
та в пазвата си. Нея не прибрали.

Като не открили документи в къщата, 
немците решили, че Ирина е само не-
значително винтче, а не важна фигура в 
мрежата, спасяваща евреи от гетото. 
При мъченията Ирина не издала нищо.

Нацистите я държат в затвора Павиак, 
където я измъчват, а после осъждат на 
разстрел. Разказват, че в затвора ра-
ботила в перачницата и заедно с други 
затворнички раздирала бельото на нем-
ските войници, което трябвало да пе-
рат. Когато немците разбрали за това, 
строили всички жени и разстреляли вся-
ка втора.

Благодарение на успешен подкуп Ирина 
Сендлер успява да се отърве от изпъл-
нение на смъртна присъда. Името є било 
включено в списъка на вече разстреля-
ните – по фалшифицираните документи 
тя била убита в началото на 1944 г.) В 
същото време приятелката є успява да 
закопае в корените на ябълковото дърво 
в двора на къщата им стъклен буркан с 
всички бележки за произхода на децата.

Оставащата част от войната госпо-
жа Сендлер изкарва под измислено име. 
Никога не искала да я наричат героиня. 
Казвала: „И до ден днешен се чувствам 
виновна, че не направих повече“. На всич-
кото отгоре, чувствала се и лоша дъ-
щеря, задето рискувала живота на въз-
растната си майка; обвинявала се, че е 
лоша жена и майка. 

Дъщеря є трябвало да ходатайства, за 
да разрешат на госпожа Сендлер да я 
посещава в детския дом, където рабо-
тела – в следвоенна Полша Сендлер от-
ново била заплашена от смъртта при-
съда, защото работата є по време на 
войната се финансирала от полското 
правителство в изгнание, което след 
войната се считало от новото полско 
правителство за империалистическа 
марионетка. През 1948 г. Сендлер е в 
последните месеци на бременността 
си – разпитите в тайната полиция є 
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костват живота на второто є дете, 
родено преждевременно. Хора като нея 
били преследвани от новия режим; на де-
цата є не позволявали да учат редовно в 
университета; самата тя нямала право 
да напуска пределите на страната – по 
подобие на „черни списъци“ в СССР и дру-
ги страни от блока на „народните демо-
крации“, към които принадлежи и Полша. 
„Какви грехове сте поели на съвестта 
си, мамо?“, питала я дъщеря є.

Едва през 1983 г. забраната є за напус-
кане на страната била отменена и вла-
стите є разрешили да посети Йеруса-
лим, където в нейна чест в Меморалния 
музей на Холокоста европейското еврей-
ство тържествено засажда дърво. През 
1965 г. Сендлер става една от първите 
„праведници на света“, в чест на които 
в музея „Яд Вашем“ садят дървета.

Много от спасените от нея деца, вече 
възрастни, се опитват да я открият, 
за да є се отблагодарят, както и да уз-
наят нещо за изгубените си родители. 
Последните си години Ирена Сендлер 
прекарва във варшавския частен сана-
ториум „Елисавета Фиковска“, на името 
на жена, спасена от самата нея от ге-
тото през юли 1942 г. Фиковска била из-
несена като шестмесечно бебе в сандък 
с дърводелски инструменти.

През 2003 г. Сендлер получава най-ви-
сокото държавно отличие на Полша, 
Ордена на Белия орел. Наистина, малко 
късничко. Светът не знае много за нея 
до 1999 г., когато неколцина момичета 
от щата Канзас в САЩ, популяризирали 
нейната история. 

Тези ученички от провинциално средно 
училище в град Юниънтаун си търсели 
тема за национален проект „Денят на 
историята“. Преподавателят им пред-
ложил да прочетат кратка дописка от 
американски вестник от 1994 г. със за-
главие „Другият Шиндлер“. Момичетата 
решили да изследват живота є. Ровене-
то в Интернет върнало само един сайт, 
в който Ирена била спомената (днес 
такива сайтове има над 300 000). С по-
мощта на учителя си момичетата запо-
чнали да възстановяват историята на 
забравената героиня от Холокоста. Мо-
мичетата мислели, че Сендлер вече не 
е между живите и започнали да търсят 
къде е погребана. Били удивени, когато 
се оказало, че тя е жива и живее с родни-
ни в малък апартамент във Варшава. На-
писали пиеса за нея със заглавие „Живот 
в буркан“, която се е играла повече от 
200 пъти в САЩ, Канада и Полша. През 
май 2001 г. момичетата за пръв път 
посещават Ирина във Варшава и чрез 
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международната преса успяват да раз-
гласят широко нейната история. После 
посещават Ирина още няколко пъти, по-
следният път, през 2008 г., 9 дни преди 
смъртта є.

Животът на Ирина Сендлер става воде-
ща тема в биографичната книга „Майка-
та на децата на Холокоста: Историята 
на Ирина Сендлер“ на писателката Анна 
Мисковска. 

През 2007 г. Сендлер е предложена за ла-
уреат на Нобеловата награда за мир.

Ирина Сендлер е спасила около 2500 деца. 
Специално за читателите, недолюбващи 
евреите, независимо по каква причина, 
трябва да уточним, че Сендлер спасява 
децата от варшавското гето, обречени 

на унищожения, без да пита еврейчета 
ли са, или не. Вероятно е спасила и много 
деца, останали на улицата след бомбар-
дировките на Варшава. Но за да спасява 
такива деца, не е било необходимо да ги 
крие в сандъчета за дърводелски инстру-
менти; за тяхното спасяване не я е за-
плашвал разстрел. Затова є нея и нейни-
те помощници я почитат именно заради 
спасяването на децата от варшавското 
гето, обречени на смърт само защото са 
били еврейски деца.

Нобеловата награда за 2007 г. обаче по-
лучава Ал Гор за „усилията си да събе-
ре и разпространи възможно най-много 
знания за измененията на климата, пре-
дизвикани от човешката дейност и да 
положи основите на мерки за противо-
поставяне на тези изменения“.

Превод: Пламен Сивов
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Монтанизмът е естествена, но в 
някои отношения крайна реакция 

на секуларизирането на Църквата и 
отслабването на дисциплината сред 
християните през втората половина на 
II в. Той възниква сред юдеохристиянски 
общини в дълбоката провинция на Фригия 
и прави обречен опит да върне колелото 
на историята към харизматичната 
и есхатологична същност на най-
ранното християнство. Монтанизмът 
защитава непрекъснатостта на 
Божието откровение, което граничи с 
пълен субективизъм, създава паралелна 
йерархия, смятана за „по-духовна” и „по-
свята” от църковната, засилва ригоризма 
на християнската дисциплина, разтрогва 
бракове и отказва връщане в Църквата на 
хиляди вярващи, отпаднали при гоненията. 
Той дава широко място на жените в 
йерархията.
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И
зворите говорят за различ-
ни монтанистки групи. Една 
от тях са квинтилианите, 
които според св. Епифаний 

ръкополагат жени за духовници. Те 
споменават като свои предшестве-
ници Аароновата сестра Мариам (Изх. 
15:20) и дъщерите на Филип и цитират 
Гал. 3:28. Щом в Христос „няма мъжки 
пол, ни женски”, заключението е, че 
жените също могат да бъдат презви-
тери и епископи. Амброзиастер съоб-
щава, че катафригийското ръкополо-
жение на жени за дякони се оправдава 
с връзката между дякони и жени в 1 
Тим. 3:8-13. От друга страна подобно 
на гностиците квинтилианите тачат 
Ева като първата жена, вкусила от 
дървото на познанието. Оттук те 
правят извода, че жените са достой-
ни да бъдат членове на клира. Св. Епи-
фаний отвръща на тяхното предизви-
кателство, като цитира Бит. 3:16 и 1 
Тим. 2:14. Монтанистката почит към 
Ева може би е реакция на засиленото 
отричане на нейната роля като „първа 
грешница” от ортодоксалните бого-
слови през IV-V в. 

Блаж. Августин също пише за висо-
кото положение и ръкополагането на 
жените в малоазийския разкол. Той 
намеква, че тази особеност е свърза-
на с видението на Квинтила (Присци-
ла) на Христос в женски облик, но не 
дава подробности. Св. Йоан Дамаскин, 
който обобщава трудовете на по-ран-
ните отци, порицава пепузианките, 

които се ръкополагат за духовници. 
Няма съмнение, че в Новото проро-
чество има женски клир. Това се до-
казва не само от ортодоксалните по-
лемисти, но и от епиграфиката.

През втората половина на IV в., кога-
то пише св. Епифаний, някои монта-
нистки все още носят титлата „про-
рочици”. Той съобщава, че в общините 
на квинтилианите седем девици, обле-
чени изцяло в бяло, носят светилници 
и пророкуват, като участват мно-
гократно в богослужението. Молит-
вата им е вдъхновена, емоционална, 
призоваваща към покаяние. Настроен 
скептично, св. Епифаний сравнява про-
явите на девиците с транса на нео-
бузданите вакханки. Шепелерн също 
изпада в крайност, когато търси тук 
успоредици с култа на Атис и Кибе-
ла. Клауитър предполага, че девиците 
участват в опелото Христово на Раз-
пети петък. Това не е вярно, защото в 
текста се отбелязва многократното 
им участие, темата за греховете на 
човечеството и нуждата от покаяние. 
„Действото” на седемте девици по-
скоро драматизира Христовата прит-
ча за петте будни девици, които със 
запалени лампади очакват идването 
на младоженеца (Мат. 25:1-12). 

В тази мистерия прозира образност-
та и символиката на Апокалипсиса. 
В тази книга изобилства числото 
седем. Синът Човешки се явява сред 
седем светилника, които са седем-
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те църкви на Мала Азия (Откр. 1:12), 
и държи в десницата Си седем звез-
ди (1:16), които се оказват ангелите 
на тези църкви (1:20). По-нататък се 
допълва, че Той има „седемте духове 
Божии” (3:1). Тези духове са тъжде-
ствени със седемте огнени светила, 
които горят пред Божия престол (4:5). 
При квинтилианите съчетанието от 
бяла одежда и запалени лампади под-
сказва, че девиците се осмислят като 
носители на откровение. Трябва да се 
припомни Ерм и неговото видение на 
жена, която олицетворява Църквата. 
Тя носи светла дреха. При Преображе-
нието одеждите на Христос стават 
„бели като светлина” (Мат. 17:2). Въ-
преки че са чисти духове, ангелите се 
явяват на праведници като облечени в 
бели или светли дрехи (Мат. 17:2, 28:3; 
Марк. 16:5; Деян. 1:10, 10:30). В Апока-
липсиса с бели или светли носии се 
отличават ангелите и спасените хора 
(4:4, 7:9, 13, 15:6), жената на Агнеца 
(19:8), небесните воинства (19:14). 
Цветът символизира „праведността 
на светиите” (19:8). Църквите са осъ-
дени заради оскверняването на тех-
ните одежди (3:4) или са похвалени, 
защото са достойни да носят бели 
дрехи (3:18). Контекстът на литурги-
ческите действия на седемте девици 
се намира в пророческо-апокалиптич-
ни текстове като Апокалипсиса, а не 
в езически ритуали.

Блаж. Йероним предава повече подроб-
ности за монтанистката йерархия. 

Ортодоксалната Църква се управля-
ва от епископите, а монтанисткият 
разкол – от патриарсите в Пепуза. На 
тях са подчинени койноните, като чак 
на трето място са епископите. Йеро-
ним вижда в тази преобърната струк-
тура приложение на евангелския прин-
цип: „Мнозина първи ще бъдат послед-
ни и последни – първи” (Мат. 19:30). 
Лапидарните надписи потвърждават 
неговата информация. Известни са 
двама монтанистки епископи, които 
се казват Диога и Артемидор. Пър-
вият се придружава от ръкоположена 
жена с фригийското име Амион. Ней-
ният епитаф е намерен в развалини-
те на църквата „Св. Константин и 
Елена” в Ушак (древния Траянополис), 
но днес е изгубен. На него тя е харак-
теризирана като „презвитера”, но за 
разлика от другите плочи тук са изо-
бразени хурка, вретено и гребен, а не 
кръст или литургически утвари. Та-
бърний предполага, че отслужването 
на Евхаристията не влиза в нейните 
задължения, но това противоречи на 
нейния очевиден сан. 

Естествено е, че ръкополагането на 
жени от монтанистите предизвик-
ва тревога в ортодоксалната Църк-
ва. Примерът се оказва заразителен, 
което се доказва от решенията на 
събора в Лаодикия във Фригия, прове-
ден през IV в. (неизвестно кога между 
343 и 381 г.). Неговият 11 канон за-
бранява назначаването в църквите на 
т.нар. презвитиди (жени презвите-
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ри), а 44 канон забранява на жените 
достъп до олтара. Какво трябва да 
се разбира под „презвитиди”? Карди-
нал Жан Даниелу приема буквалното 
значение на този термин, който се 
превежда със „жени старейшини” и 
предполага, че то е друго определе-
ние за „вдовици”, които най-често са 
възрастни. По-близо до истината е 
Николай Афанасиев. Той е сигурен, че 
тези жени са назначени като презви-
тери (свещеници) в някои фригийски 
ортодоксални енории, повлияни от 
монтанизма. Възможните причини 
според него са две – подражание на 
явно успешен чужд опит или усилие да 
бъдат задържани по-активните жени 
в ортодоксалното лоно, защото биха 
могли да бъдат привлечени от мон-
танистки проповедници. Вероятно 
явлението започва да придобива ма-
совост, щом се налага с него да се 
занимава поместен църковен събор. 
За съжаление не разполагаме със све-
дения дали чинът на ортодоксалните 
„презвитиди” е изкоренен скоро след 
това, или продължава да съществу-
ва в продължение на десетилетия в 
Мала Азия. 

Един слабо проучен паметник на 
християнската древност е „Заве-
тът на нашия Господ Иисус Христос” 
(Testamentum Domini). Ако се съди по 
неговия литургически чин, който стои 
най-близо до каноните на св. Иполит 
Римски, той датира най-вероятно от 
средата на III век и произхожда от Ан-

тиохия. Църковната йерархия на „За-
вета” включва не само дякони, дякони-
си, презвитери и епископи, но и „три 
презвитиди” (1.35, 2.19). Вероятно 
този паметник произлиза от монта-
нистка среда. 

В гробище на гръцкия остров Тера 
е намерена християнска надгроб-
на плоча на Епикта, което е женско 
име. Надписът я окачествява като 
πρεσβύτης – презвитида или жена-
свещеник. Тя е живяла през III или IV в. 
Може да се предполага, че е водач на 
монтанистка община.

На подобно влияние се натъкваме и в 
късния апокриф, озаглавен „Деяния на 
светия апостол Матей”. Предполага 
се, че е съставен от анонимен монах 
в Египет през IV в. Според книгата 
духът на апостола се връща на земя-
та мистериозно след неговото възне-
сение, за да ръкоположи бившия ези-
чески цар Фулван за презвитер, сина 
му на 17 години – за дякон, царицата – 
за „жена презвитер” (презвитида), а 
снахата – също на 17 години – за дя-
кониса (гл. 29). „Деянията” явно про-
изхождат от епохата преди Карта-
генския събор от 419 г., чието 22-то 
правило нарежда възрастта на дякона 
да е най-малко 25 години. Император 
Юстиниан I Велики потвърждава това 
правило със 123-та си новела, което 
прави и Шестият вселенски събор 
с 14-я си канон. Ръкоположението на 
аристократка за презвитида доказва, 
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че общината, която е създала „Дея-
нията”, изповядва монтанистки убеж-
дения. За това свидетелства и друг 
епизод в това произведение – кръ-
щението на царя от епископ, който 
нарежда на владетеля да свали дре-
хите си и оглежда дълго тялото му. 
Издателката И. Свенцицкая смята, 
че този странен преглед се дължи на 
поверие за „лоши” (дяволски) знаци по 
тялото на нечистия човек. Нейното 
обяснение е неправилно. Всъщност 
става въпрос за проверка също от 
монтанистки тип, за да се установи 
дали човекът е вече кръщаван като 
дете и има нанесени татуировки на 

Христовото име, за които пишат 
блаж. Августин и св. Епифаний.      

В Центурипе (Сицилия) е намерен 
гръцки епитаф от IV-V в. на някоя си 
Кали, която „живяла безукорно 50 го-
дини”. Пред името є стои опреде-
лението πρεβ, което е съкращение 
от πρεσβυτέρα (презвитера) или 
πρεσβύτις (презвитида). Предполага 
се, че Кали е ръкоположена жена.

Добре запазена мозайка в базиликата 
на блаж. Августин в Ипон (днес Анаба 
в Алжир), датирана от епохата на ван-
далското господство (след 431 г.), раз-

Св. Дух като жена от Уршалинг, XIV в.
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крива епитафия на покойницата „Guilia 
Runa presbiterissa”. Тя е умряла на 50-го-
дишна възраст. Името Джулия e вандал-
ско, което означава, че тя не е право-
славна, а привърженичка на арианската 
ерес. Тук трябва да се подчертае титу-
ла presbyterissa – жена-свещеник, който 
е различен от presbytera – жена на све-
щеник (попадия).

В катакомбата на Тропея в Калабрия 
(Южна Италия) е открит надпис от 
средата на V в., който отбелязва 
името на presbitera (вм. presbytera) 
Лета. Тя е умряла на възраст 40 го-
дини, осем месеца и осем дни. Над-
гробната плоча е поставена от 
мъжа є, който не е презвитер. Ако 
беше такъв, неговият сан непре-
менно щеше да бъде споменат. Спо-
ред издателя на надписа А. Криспо 
става въпрос за жена на презвитер 
(свещеник). 

Но неговото мнение противоречи на 
14-то послание на папа Геласий I (ок. 
492-496 г.), отправено през 494 г. до 
епархиите в Лукания (дн. Базиликата), 
Брутиум (дн. Калабрия) и Сицилия. Пон-
тифексът се оплаква, че църквата в 
Брутиум е допуснала жени да служат 
в свещените олтари (sacris altaribus 
ministrare) и да извършват обреди, за-
пазени само за мъже. За него това е 
„divinarum rerum despectum” (незачи-
тане на божествените неща). Дж. 
Отранто е прав, че папският гняв е 

отправен срещу монтанистки презви-
тeри (презвитиди) и че Лета от гор-
ния надпис е една от тях.  

Друг пример се намира в едно послание 
от VI в., написано от тримата галски 
епископи Лициний Турски, Меланий 
Ренски и Евстохий Анжерски. Негов 
адресат са бретонските свещеници 
Ловокат и Катихерн (Epistula Lovocato 
et Catiherno presbyteris). Посланието ги 
осъжда, че разрешават участието на 
жени в богослужението и обвинява за 
това попълзновенията на монтанизма, 
който нарича „ужасна секта” (horrenda 
secta). Жени помощници или сътрудни-
ци (socias) участват като съслужите-
ли (conhospitae) в литургиите и дават 
причастие на вярващите. За христи-
янска Галия тази практика е нововъве-
дение и суеверие (superstitio). Този до-
кумент потвърждава известния пси-
хологически модел, че колкото повече 
едно чуждо и неприемливо явление се 
отдалечава във времето, толкова по-
вече неговите действителни контури 
се губят и то се демонизира. Галските 
епископи не познават пряко монтаниз-
ма, защото цитират „източни отци” 
(patres orientales), които се борели 
срещу „пеподитите” (Pepodites). Това 
название е погрешно вместо „пепузи-
аните”, споменати от св. Епифаний. 
Фарсът достига своя връх, когато 
епископите дори извеждат генеало-
гията на движението от измисления 
водач Пеподий. Й. Фридрих предполага, 
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че посланието до Ловокат и Катихерн 
е по-ранно и произхожда от времето 
на блаж. Йероним (поч. 420 г.). Според 
него тези socias са cenones (койнони, 
„спътници”) – титла, давана само на 
жени в монтанизма като приемници 
на Присцила и Максимила. Всъщност 
обратното е вярно – койноните са по 
правило мъже, много рядко жени.

От Терни в средна Италия произхож-
да една надгробна плоча, вероятно от 
VI в. Сега тя се пази в римската църква 
„Св. Павел извън стените”. Нейният ла-
пидарен надпис съобщава за смъртта 
на „почтената жен[а] епископ К[…]” 
(venerabilis fem[ina] episcopa Q[…]). Ако 
тя беше съпруга на епископ, той непре-

менно щеше да бъде отбелязан. Не е 
изключено К. да е дъщеря или майка на 
епископ, но най-вероятно самата тя е 
ръкоположена в такъв сан. 

През 567 г. във френския град Турс се 
състоява църковен събор под ръковод-
ството на св. Анахарий. Неговото 
14-то правило забранява на епископи 

без episcop[i]a да бъдат обслужвани 
от други жени. В съборните решения 
съпругите на духовниците винаги се 
обозначават като uxor, а тук санът е 
църковен. 21 канон забранява на жени-
те, които са презвитери, дякониси и 
иподякониси, да спят с мъжете си. На-
рушителите се заплашват с низвер-
жение и отлъчване. Гери Мейси смята, 
че в първия случай се имат предвид 
жени, съпрузи на свещеници, но сами-
те те не са ръкоположени. 

В параклиса „Св. Зенон” на римската 
църква „Св. Пракседа” се намира мо-
зайка, на която е изобразена Episcopa 
Theodora с квадратен нимб. Според един 
надпис Теодора е ктиторка на парак-

лиса и майка на папа 
Пасхал I (817-824). Съ-
временните мнения 
са разделени. Феми-
нистките смятат, че 
тя е ръкоположена в 
епископски сан, а ри-
мокатолиците твър-
дят, че episcopa е по-

четно звание, дадено є 
като майка на понтифекса. Прави обаче 
впечатление, че на мозайката Теодора 
е представена с плътна бяла забрадка, 
която напълно скрива косата – присъ-
що само на неомъжени жени и мона-
хини, а не за омъжени матрони. Още 
в древност са правени опити да бъде 
изтрита последната буква А в думата 
Еpiscopa, което не е случайно. 

Надгробна плоча на презвитерида Лета, VI в.
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Ортодоксалната църква възприе-
ма като институционална опасност 
участието на жени в тайнствата 
кръщение и Евхаристия. Пророчицата 
на Фирмилиан от Кападокия служи ли-
тургия, освещава хляба и кръщава. За 
нея се казва, че служи правилно. Един-
ственият проблем е, че е жена. Според 
Дидахията (Х.7) пътуващите пророци 
(полът им не се уточнява) могат да 
извършват Евхаристията и вярващи-
те не трябва да им пречат. 

Монтанизмът задържа и задълбочава 
егалитарните тенденции, потисна-
ти и отхвърлени от ортодоксалните 
среди. Той не се обявява срещу църков-
ната йерархия, а я запазва и допълва 
с нови чинове, чиито наименования 
са заимствани от Стария завет (па-
триарси) или езичеството (койнони). 
Най-ранните църкви като коринтска-
та през 50-те и 60-те години на I в. 
изобилстват с различни длъжности и 

призвания: апостоли, пророци, учите-
ли, чудотворци, застъпници, управни-
ци, глосолали (говорещи чужди езици) 
и др. (1 Кор. 12:28). В началото на II в. 
в Антиохия св. Игнатий Богоносец на-
лага тричастна йерархия в църквата. 
Не е изключено названия като „койно-
ни” (спътници) и „стилой” (стълбове) 
през II в. да са използвани само като 
временни определения или комплимен-
ти, но постепенно те се оформят в 
постоянни длъжности в монтанизма. 

Отхвърлянето на нововъведенията от 
ортодоксалните християни предизвик-
ва огорчение у катафригийците, което 
се изразява в укори и обиди например 
в трактатите на суровия Тертулиан. 
Той е мирянин, а не свещеник. Близки-
ят до него автор на мъченичеството 
на Перпетуа не е антиклерикално на-
строен, въпреки че в текста се среща 
един епизод, който може да се тълкува 
в тази светлина. Сатур има видение, 
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в което той и Перпетуа изслушват 
оплакванията на епископа Оптат Кар-
тагенски и  свещеника Аспазий, които 
се съдят (III). Двамата са изненадани, 
че трябва да решават кой е крив и 
кой е прав, въпреки че изповедниците, 
включително и жените сред тях, се 
ползват с голям авторитет и почит 
в древната Църква. Възможно е сце-
ната да загатва за разногласия сред 
духовниците в Картаген по повод на 
Новото пророчество, което тук не е 
обособено като разкол. 

Подобно на Тертулиан, Монтан не е 
духовник, а мирянин, който няма лични 
йерархически амбиции. Едва след от-
хвърлянето на основаното от него 
движение започва втвърдяването на 
дихотомиите: „духовни” срещу „ду-
шевни”, клирици срещу миряни, епис-

копи срещу пророци и не на последно 
място – мъже срещу жени. Щом се 
отделят от Църквата, монтанистки-
те водачи се оказват без конкурен-
ция. Те са патриарси, пророци, през-
витери, койнони, администратори 
– членове на клир, който започва да 
се развива по собствени закони без 
ничия опека. С течение на времето 
тяхната йерархия започва да става 
анахронична, защото запазва елемен-
ти, изоставени от ортодоксалните. 
Монтанистите поддържат вярата, 
че Духът извисява и надарява както 
мъже, така и жени.  

Статията е част от дадената под 
печат книга на автора „Лирата на Па-
раклита. История и учение на монтаниз-
ма” (Велико Търново, Фабер).
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На книжния 
пазар излезе 
новата книга 
на издателство 

„Омофор” – „Изкуството 
на иконата – богословие 
на красотата” на Павел 
Евдокимов. 
Авторът е представител 
на поколението руски 
православни богослови, 
творили на Запад 
и преди всичко за 
неправославния 
читател. С това се 
обяснява  и честото 
позоваване на 
западната култура и 
реалност. Това е едно 
от предимствата на 
книгата: светската 
култура получава 
оценка в светлината 
на „богословието на 
красотата” и едва 
след това авторът 

разкрива богатството на православната 
икона, като за целта прилага богат светоотечески и богословско-

философски материал. Задълбоченият анализ на отделните 
иконографски сюжети свидетелства за вкоренеността на мислителя 
в Преданието и неговата дълбока църковност, когато богословската 
мисъл и живот според вярата са едно цяло.
Книгата би била полезна не само за изкуствоведите и иконографите. 
Тя дава възможност на българския читател да се запознае с 
ярък представител на руската религиозна мисъл на XX век, с 
проникновеното разбиране за всеобхватността на темата за 
църковното изкуство, изразила въпросите за битието, космологията, 
църковната символика и  нестихващия копнеж на човека по 
неописуемата красота на Небесния Йерусалим
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Съществува удивително сход-
ство между естетическото 
и религиозното преживяване: 
застанали пред материалния 

обект в центъра на преживяването, 
l’objet d’art, и двата типа преживяване 
предполагат съзерцателна нагласа, дори 
молитва. Онова, което ги разграничава, 
е начинът, по който всяко преживяване 
улавя своя обект, или по-скоро бива уло-
вено от този обект.

Кант заявява, че красиво е „това, което 
се харесва всеобщо и без понятие“, то-
ест това, което поражда незаинтересо-
вано удоволствие, защото „Красотата 
е целесъобразност сама по себе си без 
някаква друга цел“1, била тя утилитар-
на или нравствена. Още по-важно дори 
е твърдението, че идеята за красивото 
е равнозначна на идеята за битието; 
това означава, че красотата е послед-
ният етап от прогресията към пълнота 
на битието; тя е идентична с идеална-
та цялостност и интегритет на бити-

1 Критика на способността за съждение, І, 9, 17.

ето. В противоположност на нея грозо-
тата е липса на битие, негово извраща-
ване чрез лишаването му от същностен 
елемент.

По отношение на красивото схолас-
тиците казват, че то е „id quod visum 
placet“ – това, което е приятно за очи-
те. Никола Пусен по-късно говори за 
„наслада“, удоволствие или радост, а 
Дьолакроа – за „празник за окото“. За 
всички „удоволствие“, или чувство, е 
присъщо на естетическото познание, 
на истината, възприета чрез сетива-
та посредством използването на худо-
жествени форми. Художникът разкрива 
възстановената пълнота на битието 
и прави възможно за нас да съзерца-
ваме неговите идеални аспекти. По 
думите на Бодлер, художникът ни поз-
волява да видим „друга природа“, една 
погребана и сък ровена истина. Така 
красотата представя едно от три-
те лица, които съставят идеалното 
триединство на истината, доброто и 
красивото. Художникът осветява със 
своята светлина тъмнината, но той 
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нито възпроизвежда, нито копира. Той 
по-скоро създава форми, които се въз-
приемат от сетивата, и тези форми 
стават носители на идеално съдър-
жание. На най-висше ниво изкуството 
се стреми да представи картина на 
пълнотата на битието, на света, ка-
къвто трябва да бъде в своето съвър-
шенство. Така изкуството открива 
пътя към Тайната на битието. Инту-
итивното възприемане на красотата 
е вече творческа победа над хаоса и 
грозотата.

В своя труд „Естетиката като наука 
за художественото изразяване“ Бенеде-
то Кроче доказва, че изкуството преди 
всичко е свързано с изразяването. Ето 
защо естетическото преживяване е 
най-непосредственото от всички пре-
живявания; в музиката това важи дори 
с още по-голяма сила, тъй като дина-
мизмът на музиката е освободен от 
ограниченията на пространството и 
се разгръща изцяло във времето. Като 
използва елементите на този свят, из-
куството ни разкрива дълбочина, която 
е логически неизразима. Невъзможно е 
всъщност да се „разкаже“ поезия, да се 
„декомпозира“ симфония или да се „раз-
къса“ картина. Красивото присъства в 
хармонията на всички свои елементи 
и ни изправя лице в лице с истина, коя-
то не може да бъде демонстрирана или 
доказана другояче, освен чрез съзерца-
ние. Тайнството на красивото озарява 
външните феномени отвътре, както 
душата озарява тайнствено лицето 
на човека. Красивото се среща с нас и 
ние го познаваме интимно; то се добли-

жава до нас и започва да се офор мя по 
самото подобие на нашето битие. По 
никакъв начин не говорим за илюзия или 
за пренасяне на нашите субективни чув-
ства. Ние не прибавяме нищо към обек-
тивната реалност на едно откровение. 
Просто сме грабнати от нашето прежи-
вяване, без дори да сме в състояние да 
намерим подходящи поетични думи, кои-
то да опишат онова, което чувстваме 
така затрогващо. Това преживяване не е 
свързано с ума или разсъдъка, а със сър-
цето, в смисъла, който влага Паскал. За 
Изабел Ривиер задачата на Ален Фурние 
в Le Grand Meaulnes е да възвърне живо-
та към онова, което е чудесно в света, 
в онзи момент, „когато всички неща са 
видени в тяхната тайна красота“.

Големите художници твърдят, че никога 
не са виждали нещо грозно в природата. 
Художникът ни дава своя поглед, за да 
можем да видим един фрагмент, в който 
цялото въпреки всичко присъства, как-
то слънцето се отразява в капка роса. 
Като жив човек светът се обръща към 
нас, говори ни, пее ни, показва ни тайни-
те си цветове и ни изпълва с всеобзе-
маща радост; така нашата самота се 
разрушава. Ние общуваме с красотата 
на пейзаж, с лице или с поезия по същия 
начин, както общуваме с приятел. Усе-
щаме особена връзка с реалност, която 
сякаш е отечество на душата ни, някога 
изгубено, а сега намерено. Изкуството 
„дефеноменализира“ настоящата реал-
ност, в резултат на което целият свят 
се отваря към тайнството. В тази точ-
ка обаче естетическото преживяване 
достига своите граници и спира. 
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