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Ще запомня тази зима с образа на бези-
менното дете, оставено да умре от гор-
нооряховските лекари. От случката, по-
тресла България, лъха на ад и смърт - при 
това от такива дълбочини, които ме карат 
да се сещам за термина „абисални”, от 
abyss, бездна.

Нещо от прозренията на Достоевски ни 
се даде на всички ни през тази зима; нещо 
от болезнените му интуиции за тежестта 
на детската сълза, за невъобразимост-
та на детското страдание и за скандала, 
наречен „детска смърт”. Спомняте си - в 
„Братя Карамазови” беше описан един 
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случай от тогавашната руска преса – как едно 
дете умряло от студ, заключено от родителите си 
в нужника на двора в студената руска зима. Как се 
е удряло онова дете в гърдичките, молейки се на 
„Боженце" да го избави – този страшен образ Дос-
тоевски превърна в безсмъртна икона.

Всичко това – точно преди Рождество. В светли-
ната на Рождеството адският мрак някак особено 
изпъква, някак особено тъмнее и контрастира. 
„Светлината свети в мрака и мракът я не обзе”, 
пише свети Йоан в своето Евангелие. И затова в 
този брой на „Свет” ще говорим и мислим за тия 
двете – за смъртта и за раждането. За смъртта като 
пределна участ на този свят и за онова Раждане, 
което в крайна сметка я победи.
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Cur Deus Homo*
АНДРЕЙ РОМАНОВ

* Защо Бог стана човек - заглавие 
на едноименно произведение 
на Анселм от Кентърбъри 
(1033-1109), бенедиктински 
монах, философ, автор на т. нар. 
„онтологично доказателство” за 
съществуването на Бога.
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А вгустин твърди някъде, че почти всичко казано в про-
лога на Евангелие от Йоан му е било вече известно от писанията на 
философите. „В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог 
беше Словото”: никой школуван античен ум не би се учудил на тези 
думи, изразяващи в сбит вид едно всеобщо разпространено убеж-
дение. Че Словото-Логос, космичният Ум, е в основата на всичко, 
което живее и съществува, че Той е създал света и следователно е 
Бог-демиург – е било известно още на Хераклит, развито от Платон и 
неговите последователи, изяснено с подробности в учението на сто-
иците. Славянската дума „слово“, която намираме в нашата Библия, 
предава твърде бледо удивителното богатство от смисли на ориги-
налното мегапонятие, което Йоан споделя с цялата антична мисъл: 
Логос. Подобно на още една-две други думи-пароли на древността, 
Логосът открива всеки възможен дискурс, отключва космоса за ми-
сълта и духа, пуска светлина в тъмното пространство на световната 
пещера, в която според Платоновата метафора са пленени оковани-
те в тяло духове. Че светът не е Хаос, а Логос – дом, ред, благо, мъд-
рост, закон, красота – е  първичната парола, освобождаваща потен-
циите на живота. Подобно на Арта, Дхарма, Дао Логосът е разумът и 
мъдростта, а също и „правдата“, вложени във всичко съществуващо. 
Всяко нещо си има логос; Логосът на света ни го разкрива като „кос-
мос“ – в  античната мисъл това е едновременно и живо същество, и 
художествена творба, и дом, и пространство на светлината. 

Античната мисъл ли? Всеки от нас знае това! Ние можем да прокли-
наме участта си, но нещо в нас никога не се съмнява, че слънцето 
ще изгрее, че утре ще се събудим в същия свят под същото небе, че 
водата, която пием, няма да се превърне в сярна киселина, а лицето 
на любимия – в мутра на черен демон. Светът на Логоса е онзи свят, 
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в който може да се живее, той се поддава на познание, труд и про-
мяна, в него усилията на деятеля и боеца се увенчават с успех, 
а мързелът и страхът – с нещастие. В него смъртта е част от 
живота, а не обратното, и този факт е в основата на всеки 
човешки ден. 

Че този Логос е жив; че живият Логос е Бог; че Бог е 
Един – в това никой дарен с разум и грамотен чо-
век от древността не се е съмнявал дори за миг. 
Оставете наивните представи за античното об-
щество като за „езически свят“. „Езичници“ като 
онези, които са вярвали някога с изстъпление 
и религиозна жар в Деметра и Аполон, не е 
имало вече отдавна по Йоаново време, поне 
не и в образованите среди, които са единстве-
но важни: та кой, освен чудатия ценител на 
„народните умотворения“, би се интересувал 
сериозно от мътния хаос в главите на селяни-
те-pagani, било през „езическия“ I-ви, било през 
„християнските“ XIV или XIX в.?  Всяка епоха е суми-
рана в главите и ръцете на хората на Логоса, на онези, 
които знаят „за какво всъщност става въпрос“, и тъкмо 
тези хора във века на Йоан не са и допускали, че Бог, Съз-
дателят-Слово, може да не е Един.

Но това, продължава Августин, което не намерих у никой философ, 
беше продължението: „И Словото стана плът”.

Словото стана плът. Ето го камъкът за препъване, абсурдът, който 
античната мисъл не е могла да преглътне – и може би тъкмо това 
усещане за детинщина, варварщина, диващина е лежало в основата 
на най-кървавите гонения. Тъй античният свят е бранел инстинктив-
но своя „логос“. Не Божието битие, нито сътворението ex nihilo, нито 
Троицата (божествената Триада била добре позната на неоплатони-
зма), а странната и дори ужасяваща за цивилизования античен чо-
век представа за Бога-ембрион в майчина утроба, за Бога-бебе, по-8
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виван в детски пелени и кърмен като всяко друго новородено, 

е слисвала хората в онзи свят, а може би и във всеки друг 

под слънцето. „Друг път ще те послушаме за това“, рекли 

подигравателно на Павел атинските интелектуалци, 

веднага щом той стигнал до този момент от свое-

то благовестие. Изглежда, че човек инстинктив-

но се противи на тази вест, на тази идея. Щом 

Бог може да се роди, то Той може и да умре 

(времето за тази парола на Ницше все още 

не било настъпило), а с това да умре и Ло-

госът, и цялата вселена. С Божията смърт 

умираме всички... Втората част на еван-

гелската Вест – Словото стана плът – е 

унищожавала в очите на античния човек 

смисъла на първата. Това съобщение е 

взривявало неговата всекидневна реал-

ност и за него то е било антилогосно, нихи-

листично и анихилиращо. Искрената погну-

са, която римското общество е изпитвало към 

християните като „врагове на човешкия род“, е 

предизвикана от тази представа за агенти на един 

чужд свят, инфилтриращи се подмолно в нашия, за да 

го рушат, – съвсем еднакво с нашето днешно отношение 

към радикалните ислямисти, екстремисти, левичари.        

И същата психологична бариера лежи в основата на дълбинното, из-
утроба противодействие на юдейството и исляма. В семитския рели-
гиозен свят Въплъщението е също толкова невъзможно, колкото и в 
гръко-римския. Всъщност семитът с неговия религиозен гений, с не-
говите изтънчени духовни сетива усеща още по-добре „скандала“, про-
вокацията на Евангелието. Бог в образа на човек – това той все още 
би могъл да приеме; но Бог, който наистина е станал човек, сериоз-
но, без всякаква игра, с цялата страшна съдбовност и обреченост на 
приелия веднъж завинаги, безвъзвратно човешката участ – това вече 9
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го смазва и убива. Дори не това, че „Височайшият“ може да умре и е 
умрял, а самото „обличане в плът“, достъпна за пипане, юмрук и кам-
шик, слизането в човешката мизерия разтърсва смъртоносно неговия 
свят на дистанции, иерархия и култ, в който „никой човек не се е ка-
чил на небето“ и никой божествен не е слязъл на земята, вселената му, 
подредена строго според модела на източния царски двор с неговия 
застинал церемониал. Царят, пребъдващ в полуздрача на най-светите 

покои на своя дворец, когото дори придворните със склонени лица не 
смеят да зърнат, не може, не смее, няма право да се появи сред прахта 
на улиците и пазарищата, сред робите и уличната сган – а ако го стори, 
това ще е краят на всичко. Това, което семитът възприема като руше-
не на дистанцията „божествено – човешко“, е за него едновременно и 
край на битийните опозиции „светлина – тъма“, „добро – зло“, „смърт – 
живот“, изтриване на всички „различавания“, с които вселената се пази 
от връщане в добитийния хаос, в абсурда. Ето защо вестта „Словото 
стана плът“ е за него смъртоносна вест, без съмнение.      

Дали всъщност тъкмо това не е причината – най-дълбоката, най-въ-
трешната – за реакцията на първосвещениците срещу Въплътения, 
за Чиято истинска същност те – духовниците и познавачите – не са 
могли да не се досещат? Освен факта, че Той „е излязъл от техния кон-
трол“, не виждаме ли тук в най-нажежена форма чувството за ярост у 
правоверния, гнева му срещу „измамилия го“ Абсолют? Странното и 

Какъв страшен урок за всички „ортодокси“ от 
всички страни и епохи, за всеки, който се има 
за „познавач“ и „посветен“ в Божиите дела: 

Бог е непредсказуем!
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злокобно величие на тяхното дело трябва да бъде най-сетне разбрано: тук 
няма място за нищо дребнаво, нищо човешко; от най-чиста ревност за Бога 
убиват те Бога!

Но Въплъщението е също толкова невъзможно и в света на теологията и 
философията. „Безкрайното не може да стане крайно, тоталността не може 
да се ограничи“, би казал всеки философ – и с право. Божеството, което те-
ологията споделя с философията, е вечно, съвършено, неизменно, засти-
нало в своята абсолютност. Подобно на света на Платоновите идеи, то не 
се мени, а пребъдва, извън времето, във вечността, отвъд света на преход-
ните неща, които се раждат и гинат като мимолетни сенки. Въплъщението 
не само въвлича по един абсурден начин Абсолюта в света на смъртните 
неща-призраци, но и внася съществена промяна в него, и то в един опре-
делен момент от историята: до 1 г. от нашата ера, 753 г. от основаването на 
Рим, Бог не е бил въплътен, а от тази година нататък вече се е въплътил. Тъй 
вечността и времето, Абсолютът и историята се смесват в някакво абсурд-

но кълбо. Ако Бог крачи по градските улици, то 
и нашето жалко, случайно всекидневие е част от 
божествената свръхвечност. В този свят, прео-
бърнат с главата надолу, ние бихме могли да бо-
равим по човешки със собствения си Създател, 
например да Му наложим данъци, да се съдим с 
Него (навярно милиони хора биха завели дела) 
да Го осъдим на глоба, затвор, смърт... Мисълта 
не може да се справи с тези парадокси. Човек 
се страхува да живее в една тайнствена вселена, 
в която всеки ден, всеки миг носи нещо съвър-
шено ново. Той иска повторяемост, формули, 
еднаквост, хваща се за тях като удавник за слам-
ка – и затова неговият Бог е Бог на еднаквостта, 
един застинал, перфектен, вечен Абсолют. Ма-
кар да усеща в дълбините на душата си, че това 
е само фикция на разума, че ако един такъв Аб-
солют би се издигал наистина над живия, вечно 
променлив свят, то Той би го убил, би погребал 
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всеки живот под себе си... И все 
пак разумът, душата на човека не 
могат да си представят по друг 
начин  божественото, не могат 
да не го противопоставят на тя-
гостната участ на смъртните, и 
така е представен Бог във всич-
ки учения, всички философии и 
религии. Жреците поддържат 
този култ, философите и теоло-
зите го обосновават – и накрая се оказва, че истинският, живият Бог, 
такъв, какъвто Той наистина е, им е напълно чужд, и в решаващия 
момент: 15 нисан 33 г., Йерусалим, когато става срещата, те не нами-
рат какво друго да сторят с Него, освен да Го разпънат на кръст.  

Какъв страшен урок за всички „ортодокси“ от всички страни и епохи, 
за всеки, който се има за „познавач“ и „посветен“ в Божиите дела: Бог 
е непредсказуем! Спонтанното, тайнственото в тази най-висша екзис-
тенция, в тази единствена по рода си съдба е също толкова ираци-
онално, бликащо-живо, непредаваемо, колкото и онова, което лежи 
в основата на всяко живо същество. Онзи, Който е подредил веднъж 
завинаги света около своя Абсолют, ще бъде слисан от факта, че този 
Абсолют е подвижен и дишащ, че Той е жива душа. Нещо повече, „Бог 
е лице от такъв род, че обича да прави неща странни и безумни в 
очите на този свят“, както отбелязва един умен еретик – Лутер. И 
правоверният, който остава сам със своите вярвания и култ точно в 
момента, когато е сметнал, че е „опитомил“ божественото и „придо-
бил“ благодатта, и теологът, чиято система се е разпаднала, когато 
той се е опитал да улови в нея Божеството като в мрежа, и мъдрецът, 
слисан от налудничавото течение на световните работи – всички те 
са безсилни пред божествената тайна, и в безсилието си са готови да 
размахат юмруци срещу „еретика“ и „безумеца“ на небето. „Христос 
бе отхвърлен и разпнат именно от религията“, казва Шмеман гор-
чиво. Именно мъдрите и благочестивите побързаха да заковат своя 
Бог на кръста. Станалото тогава в Йерусалим не е случайно и то не 
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би могло да протече другояче. Тази драма е вечна, тя не е само 
римско-юдейска, и ако днес Всевишният слезе пак от небето и 
се изправи пред съда на религиозните и политическите водачи, 
ще се повтори отново същото, без значение къде – в Рим, София, 
Москва... 

Ето как излиза, че от всяка гледна точка Събитието във Витлеем 
не е могло, не е трябвало да се случи – и все пак то се е случило, 
и земята е потреперила. И това невероятно, непредаваемо Съби-
тие днес е най-голямата ни радост, утеха, опора в този свят... Тай-
ната на Въплъщението и Кръста надминава по един апофатичен, 
свещено-абсурден начин всякакво възможно обяснение. Та нали 
Бог е всемогъщ, Той би могъл да изкупи, спаси и прости с едно 
кимване на главата Си човечеството. За какво е тази кървава дра-
ма? Може би защото и Създателят, и човекът, който в основата си 
е също толкова необясним и апофатичен, колкото е и неговият 
Бог, са знаели дълбоко в душата си, че с едно почтено, стерилно 
примирение няма да се мине, че трябва да се пролее кръв. Тряб-
вало е Бог да извърши нещо наистина нечувано – и единствено 
достойно за Неговата божественост – за да му повярва човекът, 
този Негов партньор в космическата драма. Трябвало е огънят 
да лумне – огънят на величието, на страданието, на Божеството. 
Макар всезнаещ и всемогъщ, Бог е жадувал да изпита „на гърба 
Си“ съдбата на своите творения. А човекът, колкото и покорен и 
благоговейно-религиозен да е той, в крайна сметка – а в рели-
гията всички сметки са крайни, нали – в дълбините на душата си 
не би приел, да, и не би простил дори едно стерилно Божество, 
Което го е създало и спасило от небето, но не е споделило никога 
неговата участ. В това свръхзадоволяване на жаждата, стаена и у 
двете страни, в самото това „свръх“, в самата безкрайна екстрем-
ност личи божественият почерк, – та нали нашият Бог не е Бог на 
умереността. Той е безпределен и в Своя гняв, и в Своята милост, 
също толкова плашеща и страховита, като гнева Му.  

Словото стана плът. И заживя сред нас. Най-невъзможното от 
всички невъзможни неща се случи – и ангелският поздрав от Ви-
тлеем продължава да гърми през всички векове и хилядолетия: 
„Не бой се. Злото е победено. Ние сме безсмъртни. С нас е Бог“ 
(Вл. Соловьов). 

Андрей Романов е 
докторант във 

Философския 
факултет 

на СУ „Св. Климент 
Охридски”. Той 

е сътрудник 
и редактор 
на портал 

Православие БГ 
още от момента 

на създаването 
му. Превежда  

хуманитарна и 
художествена 

литература 
от руски  и 

сръбски език. 
Негови преводи 
са: „Човешкото 

общество  
като етика и 
политика” – 

Бъртранд Ръсел, 
„Езерни молитви”–  

Св. Николай 
Велимирович, 

„Православието” – 
Пол Евдокимов 

и др.  Автор е на 
публицистични 

материали в много 
издания. Пише 

на философски, 
исторически и 

богословски теми.



– Тук има всички отгово-
ри – каза Зизи. 
Зизи е моя приятелка, 
иска ми се да я познаваш. 
Пресегнах се към книга-
та – и аз търся отговори, 
не съм по-различна от теб. 
Имам нужда от тях, за да 
функционирам; сякаш по-
вече от въздуха. 

Така отново срещнах Мал-
кия принц, беше неизбеж-
но. И се чудя колко още 
пъти трябва  да го срещна, 
за да разбера, да съм си-
гурна и с костите си, че е 
време да тръгвам от „тази 
странна планета. Цялата 
суха, цялата с остри вър-
хове и цялата солена.“

Така бързаш да си произ-
веждаш „бодли, които ни-
кога не служат за нищо“, да 
подреждаш звездите, да се 
ослушваш за ръкопляска-
ния и да се оглеждаш за по-
даници, че когато внезап-
но изгубиш нещо или няко-
го, за който най-искрено си 
вярвал, че се е родил, само 
за да бъде обичан от теб, 
тогава... Не знаеш какво да 
правиш.

Продължаваш още малко 
по инерция, докато осъзна-
еш, че там където би трябва-
ло да са краката ти, ръцете, 
очите и сърцето ти, не е ос-
танало нищо. Още ги усе-
щаш, но и това е по инерция. 

Ралица 
Кръстева

МОЛЯ... 
НАРИСУВАЙ МИ 
ОВЦА...

Пресегнах се към 
книгата – и аз 

търся отговори...
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Налага се да спреш, защото става ясно, че и идея си нямаш как да съществуваш в свят, от 
който този или това, което си обичал, си е отишло. 

И откриваш стъписан, че неусетно си се озовал, без твоето съгласие, в страната на съл-
зите. А „страната на сълзите е толкова загадъчна...“ Там винаги си добре дошъл, но как 
бързо искаш да си тръгнеш! Тя е като огледало – сам си, няма никой друг, но накъде-
то и да се обърнеш, виждаш отново и отново онова, което е разпаднало планетата ти 
на парчета. Виждаш неща, които досега не си забелязвал; и много малко от тях ти ха-
ресват. Използвай времето си добре, докато си там, защото това е чаша, която никой 
не би могъл да изпие вместо теб. Може да плачеш на воля и е добре да го направиш, 
може да крещиш. Счупи огледалото, после го счупи още веднъж, моли се, проклинай, 
изисквай утеха, заплашвай – също помага. Но бъди нащрек за момента, в който няма 
да помниш, че си искал бързо да си тръгнеш оттук; когато да страдаш някакси започва 
да ти харесва. Защото мъката е като баобаба – ако му се оставиш прекалено дълго, „ни-
кога вече не можеш да се отървеш от него. Той задръства цялата планета. Пронизва я с 
корените си. И ако планетата е мъничка, а баобабите – многобройни, тя просто загива.“

Ралица Кръстева е родена в 
Плевен през 1974 г. Завършила 
е Българска филология в СУ „Св. 
Климент Охридски" през1998 г. 
Работила е във вестник 
„Кеш", книжарници „Труд" и 
книжарници „Буктрейдинг". 
Водила е седмичните класации 
на вестниците „Труд", „Дневен 
Труд" и „Нощен Труд” за най-
продавани книги  в тези 
книжарници.
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Затова бъди внимателен гост в страната на сълзите. 
„И когато се утешиш (човек винаги се утешава)“, ня-
къде по дългия път обратно, надявам се, ще видиш 
лисицата. Тя те е чакала търпеливо, за да ти каже тай-
ната си. А ти може би ще си готов да ѝ повярваш. Да 
повярваш, че това, което ти се случва, не е наказание 
за без съмнение страшните  ти грехове, и то може и 
да не те направи по-добър, но със сигурност ще те 
научи на нещо.

Нещо, което вероятно с изненада ще откриеш, че е прекрасно. Ще разбереш, че „пусти-
нята е хубава, защото крие някъде кладенец.“ И когато нечий смях ти липсва много, ще 
е достатъчно просто да отвориш прозореца нощем и да погледнеш към звездите, а те 
ще се усмихват тихо за теб, само за теб, и „ще ти дават  вода“. Вече си научил, че „водата 
помага и на сърцето“...

Всичко това е напълно възможно да се случи. Но не е задължително. Ти може да поис-
каш да тръгнеш към друга планета. Изборът е голям – петстотин милиона възможности. 
Петстотин и един милиона шестотин двайсет и две хиляди седемстотин трийсет и една, 
всъщност, ако изчисленията на бизнесмена са точни. А ти нямаш основания да се съмня-
ваш в такъв сериозен човек.

Но ако някъде по пътя срещнеш едно дете със златни коси, което те помоли да му нари-
суваш овца, бъди любезен и не отминавай, дори да си сигурен, че не можеш да рисуваш. 
Защото може би това дете се връща оттам, накъдето ти си се запътил. И може би то ще ти 
помогне да откриеш, че имаш всички отговори. 

Просто си ги забравил.

Използвани са откъси от „Малкият принц“ 
Издател Лъчезар Минчев, 2004 г. 
Превод от френски Лъчезар Минчев

МОЛЯ... 
НАРИС УВАЙ 
МИ 
ОВЦА...

НАРИСУВАЙ 
МИ
ОВЦА...
МОЛЯ... 
НАРИС УВАЙ 
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Доиграване на хорото

ХОРОТО НА МЪРТВИТЕ
2009, 28 мин.
продукция – Филмова студия „ВРЕМЕ”
сценарист – Стефан Джамбазов
режисьори – Давид Джамбазов (дебют), Стефан Джамбазов
оператор – Цветан Недков
звукорежисьор – Иван Андреев
монтаж – Давид Джамбазов

ПЛАМЕН СИВОВ
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интервю със СТЕФАН ДЖАМБАЗОВ

Стефан Джамбазов е роден 
през 1951 г. в София. Завършил 
е Строителен техникум и по-

късно – журналистика. През 1992 
специализира кинорежисура във 

ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов”. Актьор, 
режисьор и сценарист, автор на 

повече от 30 документални филма. 
Работил е в Националното радио 

(включително и като директор 
на програма „Христо Ботев”), във 

вестник „Демокрация”, водил е 
авторски предавания за култура в 
радио RFI и Инфорадио, в момента 

е редактор в агенция БГНЕС.

Със Студия „Време” работи от 
няколко години, където прави е три 

документални филма за български 
художници – Станислав Памукчиев, 

Иван Русев и Васил Тенекеджиев. 
Последните му филми са „Юлия” и 

„Хорото на мъртвите” – и двата 
имаха премиера в началото на 

ноември тази година.
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– Как направи филма?

Филма направих със сина си Давид. Давид живее в 
Ню Йорк; завърши физика в Калтек (Калифорнийския 
технологически институт), занимаваше се с икономика, 
работеше в Голдман Сакс и Леман – големите инвестиционни 
фирми, които нашумяха покрай началото на световната 
икономическа криза. От Голдман Сакс тръгна крахът на 
финансовата система на Щатите. Давид се занимаваше с 
ипотеки, беше в центъра на събитията и реши, че не му е там 
мястото. Започна да се занимава с театър и кино, завърши 
кинорежисура в Прага. Филмът „Хорото на мъртвите” за него 
е дебютен.

Филмът „Хорото на мъртвите” направихме почти без пари – 
филмът бе „отрязан” от комисиите, които финансират подобни 
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продукти, но благодарение на предишния 
директор на Студия „Време” филмът се 
случи. Историята беше интересна, темата 
си заслужаваше. Но заради липсата на 
финансиране може би не успяхме да 
изведем докрай онези линии и сюжети, 
на които попаднахме, докато снимахме. 
Успяхме да снимаме едва два дни и 
половина. Надяваме се обаче филмът 
да има и продължение – тепърва ще го 
представяме и ще търсим последващо 
финансиране на продукцията.

– Откъде разбра за този ритуал?

В информационната агенция, където 
работя, преди две години видях един 

видеоматериал от наш кореспондент – 
как в едно село в Северна България 
жителите излизат със снимките на 
мъртвите си роднини на Великден. Още 
тогава ме впечатли този особен ритуал, 
символиката му. Преди години пък бях 
правил един документален филм, който 
се казваше „Къща да строиш” – филмът 
разказваше за това какво е за българина 
да направи къща. Опитах се да предам 
тази специфична българска философия, за 
която да направиш къща е събитието на 
живота. Тогава обикаляхме из видинските 
села (една област, която местните наричат 
„Златния рог” – селата на запад от Видин, 
до сръбската граница). Докато снимахме 
къщите там, видях как на прозорците 
стоят портретите на мъртвите – те гледат 
навън. Тогава много се впечатлих, но още 
не знаех, че на Великден тези портрети 
излизат на площада и с тях се прави хоро. 
От материала, който видях в агенцията, 
научих за ритуала, после отидох на място 
да проверя как стоят нещата.

Ритуалът е много стар, местните не могат 
да обяснят нито произхода, нито целия 
му смисъл. Със сигурност е свързан 
с Възкресение. Образно представят 
идеята, че на този ден мъртвите слизат 
при тях и играят хоро с живите. Ритуалът 
съществува във влашките райони, в 
Румъния и части от Сърбия. 21
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– В католическите страни на Латинска Америка (Мексико) има 
подобен ритуал – Ел Диа де Муертес, деня на мъртвите. Там изнасят 
буквално тленните останки от гробниците, украсяват ги, пируват 
заедно с тях… 
 Как се чувстваше, докато снимаше филма? Какво ти направи 
впечатление в хората, в начина им на живот?

Отново казвам – хората не осъзнават съвсем какво всъщност правят. 
За тях това е само традиция. Във филма една жена казва: Ние живеем 
с мъртвите… Има някакво особено преплитане между отношението 
към мъртвите и бита на живите. Районът е занемарен, беден – и тази 
изоставеност, тази липса на поминък; самият статус на този етнос – те 
хем са българи, хем не съвсем – чувстват се ничии – всичко това оформя 
една особена смесица. Вярата им също е смесица – християнство, но и 
много езически елементи.
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От началото на миналия век са започнали 
да извършват и един друг особен ритуал 
на Възкресение. На службата една икона 
бива издърпвана от изкопан гроб с 
въжета. Това става в двора на църквата. 
Христос възкръсва, излиза от гроба – това 
е смисълът. Самият местен свещеник 
много се гордее с този ритуал, това 
представление е много важно за него и за 
местните. Празникът хем е празник, хем е 
някаква панихида, помен. Смъртта излиза 
на показ, става част от живота.

– Нашето отношение към смъртта е по-
различно, по-затворено, табуизирано 
в някакъв смисъл… Външните изблици 
на скръб стават все по социално 
неприемливи, а при тези хора от филма 
преживяването на смъртта е много по-
спонтанно, а самата смърт е вкарана в 
естествения цикъл на живота.

Точно така е. Искахме да заснемем и един 
друг ритуал, помен приживе, за който 
разказваше един от участниците в нашия 
филм, но не успяхме – заради липса на 
финансиране. Отново се връщам на 
портретите на мъртвите по прозорците. 
При нас познаваме само некролога – 
еди-кой си умря и толкова. В тези села 
портретът на мъртвия стои на прозореца, 
гледа към улицата, при това го осветяват 

със специална лампа през нощта. 
Другите го виждат и той ги гледа; той е 
част от този живот, продължава да живее. 
Тази връзка между живите и мъртвите 
виждаме и в хорото на мъртвите. 
Обикновено изнасят портретите на 
по-младите покойници, на тези, които 
не са си „доизиграли хорото”, хорото 
на живота. Няма да видите на хорото 
портрети на баби и дядовци, а предимно 
на съвсем млади и на хора в зряла 
възраст.

– Виждал ли си как протича една 
типична селска великденска служба?

Да, общо взето скучно. В тези села 
обаче свещеникът е част от цялото, 
той е местен. Той е вдъхновител 
и организатор на това театрално 
представление – на вдигането на 
иконата, на разпределението на ролите 
между децата, които ще играят ангелчета 
и дяволчета. Нещо повече – църквата по 
тези места приема и ритуала с помена на 
живия приживе. Свещеникът благославя 
всичко това, както и хорото на мъртвите.

– Църквата може би проявява 
търпение към един специфичен 
местен обичай, който може някак 
си да се свърже със службата на 
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Възкресение. Но дали начинът, по който църквата 
присъства в живота на тези хора, е адкватен? Гледайки 
филма, не мога да се отърся от впечатлението, че 
църквата е сведена до някаква платформа, върху която 
се разиграва един спектакъл. Проповедта сякаш също 
обслужваше отново тази театрална цел.

Но тези хора си вярват! А трагичното и комичното тук вървят 
ръка за ръка. И не мога да обвиня никого за нещо, чрез което 
този човек се изразява или за нещо, което му харесва. Освен 
това не мисля, че канонът задължително трябва да бъде нещо 
строго и скучно. В цялата кичозност на това, което заснехме, 
има много живо чувство. Преди години правих един филм 
за Тончо Жечев, Бог да го прости, и тогава той каза: „Нашата 
църква е потънала в ритуалщина и мънкане под нос”. В 
канона едва ли има подобни сценарии с изваждане на икона 
от дупка в земята, но на хората тук това им е близко. Може би 
за нас, които гледаме отстрани, изглежда смешно. Но това не 
е подигравателен смях – той е между смешното и тъжното. 
Смешното и тъжното, животът и смъртта – това е сюжетът 
на хорото на мъртвите. Една философия и на живота, и на 
смъртта, която е стихийна, неосъзната.24
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– Темата за Възкресението е голяма 
и радостна. Може ли църквата да 
има адекватна проповед за това? Но 
проповед, насочена към съвременния 
българин, към теб конкретно 
например? Може ли тази велика тема 
да бъде заявена без да се изпада в 
кич, в гробовна стилистика?

Всички очакваме и Рождество, и 
Възкресение като светли празници, но 
начинът, по който ни се проповядва за 
тях, е доста скучен. Не знам как може 
да стане по-добре, не съм мислил. Но в 
онези села например тази проповед се 
вплита в една традиция, което за мен не е 
лошо. Щом като за тези хора всичко това 
е някакво важно преживяване, щом като 
им е близък този именно начин, защо не?

У нас църквата все още не е заела 
адекватното си място в обществото, в 
живота на хората. Да откриваш офиси 
и да ръсиш банки – едва ли това е 
ролята на църквата. На всичкото отгоре, 
българинът е по-скоро суеверен, 
отколкото религиозен. Всички тези тълпи 
около мощи и чудотворни икони – това 
не е вяра, според мен, а суеверие – да 
пипнеш, да целунеш… Тепърва църквата 
трябва да погледне към обикновените 
хора – и тук не става въпрос само 
за материалните им нужди; не става 

въпрос за социални кухни, макар че 
милосърдието е много важна роля на 
църквата.

Съвсем наскоро Комисията за защита 
от дискриминация осъди игумена на 
Троянския манастир заради враждебното 
му отношение към хора с увреждания. 
Това отново е признак на някаква 
неадекватност.

Свещеникът от онова село, в което 
снимахме – аз не знам доколко той 
е с хората извън този празник. Не 
знам доколко те му вярват, доколко 
е съпричастен на грижите им. Но на 
Великден той е с хората, нещо повече – 
той и хората са едно. Самият той също 
е загубил млад син, който е учил в 
Духовната семинария – и това също има 
значение.

– Някаква неутешимост витае около 
това място, по лицата на хората.

Районът е обезлюден. Няма поминък. 
Хората питаят някакви надежди – за 
Дунав мост 2, за някакво ново начало. Но 
днес районът е много беден и изостанал. 
Тези които заминават оттам, не се връщат. 
Тези, които остават, умират. Оттам идва 
всичко. 
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– А на теб лично как ти повлияха тези снимки? 

Колкото и парадоксално да звучи, на фона на малко мрачната 
атмосфера на филма, аз го разглеждам като жизнеутвърждаващ. Това, 
че можеш спокойно да говориш за смъртта, за нейното присъствие; 
че колкото и да ти е тъжно, намираш сили да излезеш и да играеш на 
хорото – за мен това е преодоляване на смъртта. Да живееш с мъртвите 
не означава ти да ставаш съпричастен на смъртта – по-скоро ти 
придърпваш мъртвите към живота, към твоя живот. Мъртвите не бива 
да се забравят, но не бива и да им робуваме.

Разглеждам филма не толкова като научно-популярно представяне 
на един екзотичен ритуал, а по-скоро като метафора на собствения 
ни живот. Смъртта е част от този живот и ние трябва да се примирим 
с нейното присъствие. А това, че хората играят хоро – за мен това е 
метафора на преодоляването.
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В епохата на свръхтехнологизирането 
и мрежовото общуване, когато конку-

рентите прибягват до все по-нестандартни 
подходи, за да се откроят един от друг, но 
и да обсебят вниманието на нестихващия 
поток потребители на услуги и продукти, 
се появи нова необичайна практика. Из-
лъчването „на живо” по интернет не само 
на сватби, но и на траурни церемонии. И 
не само това. Създаването на т.нар. вирту-
ални гробища, на профили на покойници. 
Представянето на масив от виртуални не-
кролози и прочие предприемачески и уж 
хуманни ексцентризми. 

Поредното бизнес начинание, белег за 
напредничаво мислене, ще се утешите. Да, 
но понякога самоутехата е зле прикрито 
самовнушение. Или просто маскирана са-
мозаблуда. 

В северната ни съседка се разширявал биз-
неса с онлайн погребения. През май тази 
година бил регистриран сайт, специализи-
ран в предаването на траурни церемонии 
на живо. Щял да бъде в полза на хората, 
уверяват инициаторите. Ако не можеш да 
пропътуваш дълго разстояние и си на хи-
ляди километри, поне имаш възможност-

та да „присъстваш” на погребението чрез 
интернет. Конкретно тази информация ме 
накара да се заровя в глобалната мрежа 
и да потърся факти и за други подобни 
акции, проекти и потребителски оферти, 
които превръщат смъртта в доходоносно 
занимание, но и поставят на изпитание 
нормалността у човека.

Сайтът предлагал да си платите за услугата 
и „да се простите онлайн” с починал бли-
зък. Средно по 195 евро (без ДДС) е цената 
на излъчване на едно погребение, съоб-
щават авторите на услугата. Сумата за зас-

немането зависи от броя на използваните 

камери. С една камера струва 170 евро, с 

две – 580 евро, с три – 840 евро... 

Нали си представяте как си седите удобно 

във фотьойла в Южна Африка, емигрант от 

години. Плащате си по банков път за услу-

гата. И гледате онлайн поклонението пред 

тленните останки на ваш много близък 

човек. Нещо като кратко траурно риали-
ти. Или пък получавате запис, направен 
от три камери едновременно. Монтирано 
клипче. Кратък „репортаж” от „мястото на 
събитието”. Скърбите си онлайн, скърби-
те си от дистанция, играете го опечален... 

Петър Петров
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А някой се възползва от мъката ви, за да 
печели на ваш гръб. 

Умно, нали? Не, по-скоро го намирам за 
вулгарно и непочтено. Представям си как 
след петдесет години няма да има и един 
посетител в гробищните паркове, защото 
скърбящите ще предпочетат да гледат от 
монтирани камери траурните церемонии, 
платили предварително за „услугата”. Ще 
си подсмърчат от вкъщи, ще трият искре-
ните си сълзи с кърпи, седнали на масата в 
кухнята. Или събрали се компания от опе-
чалени в хола. Ще пият по едно от мъка, ще 
хапнат, ще си поприказват, ще помълчат, 
ще си спомнят с добро за мъртвеца...  Да, 
да, представям си го. Представям си как 
ще ги домързи да отидат на крак до гроба, 
а ще изгледат записа (или онлайн церемо-
нията; или просто ще имат нон-стоп дос-
тъп до гробното място от инсталирана в 
близост камера!?) като... рекламен блок на 
смъртта. 

Трудно е да се размишлява докъде биха 
стигнали бъдещите човеци, разглезвайки 
се или развращавайки се с подобни он-
лайн ритуализации. Както сме я подкара-
ли, може би ще дойде ден, когато ще има 
(както във вестниците има отделени стра-
ници за това) специален телевизионен 
блок, на който ще се излъчват монтирани 
клипчета от нечие погребение. Или само 
в рамките на половин минута, със съот-

ветната музикална подложка, ще гледа-
ме поредица от „актуални” ТV некролози. 
Възможно е отклонението от нормата да 
стигне невероятни размери. Примерно – 
нов ТV канал, на който ще се въртят непре-
къснато съобщения за нечия кончина, или 
близки на мъртвец ще си спомнят за него 
с добро чрез монтиран некро-клип... Нека 
не се поддавам на въображението си и да 
не злоупотребявам с темата чак толкова.

Оказва се, че и у нас не сме по-назад. По-
падам на интересна платена реклама на 
православен гробищен парк. Частен, лук-
созен. С ограничени места за покойници. 
Тарифите, разбира се, не са по джоба на 
простосмъртните. Обявата, забележете, 
е публикувана в масов жълт седмичник. 
Разбираемо – заради масовия тираж на 
изданието. 

Обявата, уважаеми бъдещи клиенти на по-
гребални услуги, гласи: „Като в много до-
брите ресторанти е. Трябва да се обадиш 
предварително, за да си запазиш място”. С 
допълнението: „Хубавите неща свършват 
бързо, но желанието винаги да попадаме 
на най-приятните места остава до послед-
но. Ако искаш да си последователен, запа-
зи си кътче за вечен мир в една от най-жи-
вописните части на София”. 

„Избрахме това място, защото е отредено 
за това и е едно от местата с най-красива 
гледка в София”, директно обяснява пред 29
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репортер на ежедневник управителят на 
първия частен гробищен парк, който се 
намира в столичен квартал. Управителят 
е още по-откровен. Допълва, че към църк-
вата имало 500 квадратни метра крипта, 
която щяла да се използва за (забележе-
те!) различни „културни събития като из-
ложби”. Целта – мястото да не се посеща-
ва само при тъжни поводи. Оригинално, 
нали? Отивате до гробищния парк, за да 
разгледате интересна експозиция? Изклю-
чително находчива идея. Много уместно...

И сега затаете дъх. От статията научаваме, 
че частното гробище щяло да бъде про-
мотирано на Шестата световна среща на 
българските медии, организирана от БТА 
във Виена. Там за първи път щели да бъдат 
представени онлайн услуги като... „наблю-

дение на парка в реално време”, или „про-

следяване на погребение или помен”. Да, 

ако се говореше за охранителни камери, 

за това по всяко време да се следи да не 

се поругае нечий гроб – разбирам. Но да 

се абонираш, за да можеш да наблюдаваш 

гробищния парк в реално време, при-

мерно, това вече ми се струва социална 

аномалия, извращение. Упражняване на 

насилие върху човешката психика. Посе-
гателство върху интимното право на хо-
рата да скърбят, без да се намесват медий-
ни технологии, компютърни програми, а 
смъртта и тъгата по загубата на някого да 
се превръща в медиен мини-спектакъл, 

в домашен клип, част от някакво бъдещо 
виртуално родословно дърво. 

Сложно е, определено. Но едва ли религи-
озните общности отсега нататък ще реаги-
рат еднозначно и адекватно на тези нови 
онлайн тенденции. Тепърва ще се коменти-
рат онлайн траурни церемонии, виртуални 
гробища, виртуални профили на пренесли 
се в отвъдното човеци. Знае ли някой до-
къде могат да стигнат психоатаките спрямо 
хората, обсебвани все по-силно от свръкон-
сумативизма? Не знае, разбира се. А и излъч-
ването на погребението, или наблюдаване-
то с камера на гробищен парк, не е като да 
изразиш мъката си по загубата от смъртта 
на твой скъп на сърцето човек, стоейки пред 
некролог, окачен на улично дърво, на спир-
ка, или на стената на някоя сграда. 

Чета за жители на Хонконг. Нова интернет 
страница им осигурявала достъп до про-
фил на покойници. Това било хрумване 
на... Службата за природна хигиена. И та-
кива служби си имат хората. А ние един 
завод за изгаряне на отпадъци не можем 
да издигнем, камо ли да се занимаваме с 
приключили земния си път същества. Ге-
ниалната идея била на отдела на градската 
управа, който отговарял за подръжката на 
обществените гробища и крематориуми.

128 хиляди долара били инвестирани за 
създаването на виртуалното гробище. Ин-
тернет страницата наподобява като идея 
Фейсбук. Създателят на профила може да 30
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си избира между (обърнете внимание!) 
вече оформени профили, и то с различен 
музикален фон (!). Да допълнят профила 
със снимки на покойника, с видеомате-
риали, свързани с него (предполагам, че 
докато е бил жив?), а т.нар. собственик на 
съответния профил има правото да реши 
дали „гробът” да е достъпен за всички. Или 
да се посещава само от близки и приятели, 
от роднини на покойника.

Сайтът виртуално гробище в Хонконг 
предлагал и друга услута. Автоматично на-
помняне на датите на раждане и кончината 
на мъртвеца. Създателят на профила може 
да покани и други онлайн потребители да 
разгледат, или да коментират. От градска-
та управа твърдели, че не се опитвали да 
изличат традициите, а да предоставят ал-

тернатива. Да може от всяка точка от света 

близките на мъртвите да се сещат за тях и 

да споделят скръбта си. Порталът бил без-

платен, а профил получавали обаче само 

онези покойници, които са били погреба-

ни и кремирани в отделите на градската 

управа, пишеше още в статията, която про-

четох и още повече ме смути.

Подозирам, че не е много модерно да се 

морализаторства днес, в 21 век, когато ин-

формационните тайфуни отнасят за секун-

ди цели пластове от историята, носят със 
себе си апокалипсис след апокалипсис 
под една или друга форма. Нито е модер-
но да се формулира що е това благоприли-

чие, що е това ценностна система, когато 
забраните са изхвърлени от употреба и 
сетивата ненаситни. Но лично според мен 
подобни интернет инициативи са налуд-
ничави и престъпни. Смъртта на човек се 
архивира, удря се виртуален отпечатък 
върху нечий свършен живот. Но не толко-
ва от искрена подбуда и сърдечен спомен 
за някого, когото сме познавали и за ко-
гото тъжим, колкото заради неустоимата 
злоупотреба с възможностите на интернет 
пространството. Неловък опит смъртта да 
бъде иронизирана. Да се погледне по-ес-
тествено на свършека на житието ни. Все 
едно е възможно смъртта да бъде победе-
на, надвита, чрез виртуализации и онлайн 
церемонии, и то през интернет.

Вместо да се отдаде деликатно почит на 
покойника, да се остави цвете на гроба 
му, да се приседне до гроба, ние ориги-
налничим и инфантилничим по глобалист-
ки, монтирайки камери за наблюдение в 
гробищни паркове, за да „присъстваме”, 
да сме там „онлайн”. Все едно има онлайн 
траур, онлайн скръб, онлайн сълзи?

Бизнесът си е бизнес, но трябва да се спазва 
въпреки всичко някакво приличие. Нищо 
подобно... На сайт на българска погребална 
агенция, където предлагат услуги (без да ни 
занимават с виртуални гробища и онлайн-
церемонии) ни информират подробно 
какво трябва да правим в първите мигове, 
след като научим за смъртта на наш любим 31
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човек. Предвидливо, нали? Когато изпад-
нете в шок от смъртта, няма да знаете как 
точно да постъпите, затова погребалните 
агенти ще ви се притекат на помощ със съ-
вети и специални оферти. Макар че едва 
ли ще ви се чете кой знае колко какво и как 
трябва да свършите, а и ще влезете непре-
менно в мрежата, за да си вземет бърз курс 
по ограмотяване по темата, но хората биз-
нес правят, няма шега, няма измама. 

Ето как ни „помагат” авторите на сайта, 
разбира се изцяло рекламирайки агенци-
ята си. Това е само откъс от текстовете, на 
които попаднах в сайта, който касае по-
скоро бъдещите покойници, а не толкова 
настоящите. Казвам го с горчиво чувство 
за хумор, но вижте каква е препоръката 
към вас, като бъдещ покойник, която ви 
отправят угрижените и предвидливи по-
гребални агенти.

„Всеки човек през живота си 
трябва да спомене как желае 
да бъде погребан (в земята или 
кремиран). За много хора това е 
трудно и далечно, но оставяйки 
инструкции как да се организи-
ра погребението му, човек може 
значително да облекчи близките 
си след своята смърт. В тези ин-
струкции може да бъде указано 
къде той желае да бъде погре-
бано тялото или праха му, как да 
се проведе погребалната цере-
мония, какви стихове и текстове 

иска да прозвучат в заупокойната молитва 
и т. н. Ако тези пожелания са известни на 
близки и роднини, за тях би било по-лес-
но да вземат решения”, пише в страница-
та на погребалната агенция. Виждате, тук 
за такт, за деликатност не може и дума да 
отроним. Агентите ви имат инструкции, а 
вие просто трябва да им се доверите и да 
ги спазвате.

Попаднах и на още по-цинична идея за 
фейсбук проект. Виртуално бг гробище. 
Не става ясно дали е шега, дали е сери-
озно начинание, но там в раздел „мисия” 
пише следното: „Във виртуалното гро-
бище може да качвате снимки, на свой 
близки, приятели или домашни любим-
ци! Да погребвате мечти, шефове, тъщи, 
старите си коли и хора който мразите!” 
(публикувам го с грешките, копи-пейст!), 32
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а под раздел „продукти”: „Св. 
Петър решава продукта!”. Ако си 
мислите, че се шегувам, провере-
те сами – отидете на адрес http://

www.facebook.com/pages/Virtualno-

grobise/110862302275009?v=wall

Много забавно, нали? По-скоро 
свръхцинично и крайно опасно. В 
такъв фейсбук профил утре може-
те да попаднете и вие, а срещу вас 
да се изговорят куп неистини, по-
луистини, а защо не и истини, видя-
ни от определен ъгъл, извадени от 
контекст, без да можете да повли-
яете на образа, който са ви създа-
ли. Уж на майтап, на майтап, но май 
си е добре замислен „терористи-
чен” виртуален акт. Виртуално по-
сегателство върху личности, които 
едва ли ще могат да опровергаят с 
коментар атаките срещу биографи-
ите им в безбрежното мрежово общество.

Не мога да пропусна и да не отбележа за 
друг странен сайт. „Виртуален мемориал 
за домашни любимци”. Там пише следно-
то: „Уважаеми опечалени, загробването на 
домашни любимци в България е забране-
но с закон. Ако животното не е кремирано 
и положено съответно в урна, споменът за 
него може бързо да угасне. Не бива споме-
нът за нашите домашни любимци, обаче да 
угасне бързо – те вероятно биха искали да 
ги помним. Затова вече е възможно да на-

правим необходимо-
то, така че от нашите 
доскорошни прияте-
ли да остане много 
повече от снимките 
в семейния албум. В 
нашето ВИРТУАЛНО 

ГРОБИЩЕ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ може 
да направите информационен паметник 
на животното. За разлика от каменния, 
този паметник може да съдържа биогра-
фични данни, снимки, интересни случки 
и други. Виртуалните паметници могат да 
съдържат информация, която да се пази 
тук достатъчно дълго и дори вечно. Може 
би за родствениците след нас ще е интере-
сен споменът за кученцето на баба и дядо, 
например...” Простете ми за този дълъг 
цитат, но нямаше как да не ви го предоста-
вя, за да се уверите до какви маниакални 33
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идеи достигат днешните предприемачи и 
информационни мародери. 

Темата предизвиква безкрайно много въ-
проси, чиито отговори ще ни убягват непре-
къснато, предчувствам го. Все пак не можем 
да отречем, че някои от големите компании 
вземат навременни мерки, за да не се изпад-
не в ужасно нехуманни ситуации.

Наскоро узнах, че от Фейсбук са стар-
тирали нова услуга. Вероятно, защото 
вече са се позамислили, че след кончи-
ната си един фейсбук потребител няма 
как да продължи да актуализира про-
фила си, или да пише нови и нови съоб-
щения по стената, да участва активно в 
социалната мрежа. 

Страницата на починалите потребители 
с регистрация във Фейсбук щяла да бъде 
„замразена”, обявили от компанията. Про-
филите на покойните вече потребители 
ще бъдат събирани в нещо като виртуал-
но гробище (ето – знаех си, че натам ще 
вървят работите, от тези интернет гроби-
ща няма отърване!), като не всеки ще има 
достъп до тях. Мярката се вземала, след 
оплакванията на потребители, които по-
лучили „напомняне” за бъдещи събития 
от личния живот на вече покойни техни 
приятели. От Фейсбук заявяват, че техните 
профили ще бъдат замразяване във вид на 
„паметна плоча”.

Е, все пак е по-добре от нищо, нали?

А какво да кажем за сайт, в който ни пред-
лагат онлайн „шаблонна система за не-
кролози”? С риск да му направя реклама, 
ще го уточня – www.nekrolozi.com. Не се 
говори за виртуални онлайн церемонии, 
но ни предлагат бързо и лесно... да си 
поръчаме и разпечатаме в домашна усло-
вия некролози. 

Казват ни: „За по-малко от 1 минута време 
ще разполагате с готов некролог, от който 
можете да разпечатате толкова копия, от-
колкото имате нужда! Можете да избере-
те (бел. авт. – забележете!) от 8 образци 
на некролози, за Възпоминание/ ТЪЖЕН 
ПОМЕН. Разполагате и с готови текстове 
за некролози (епитафи)”. Диктуват ни как 
можем да си направим желания от нас не-
кролог – „само с няколко лесни стъпки”. 

Въвеждаме необходимата информация, 
избираме образеца, прикачваме сним-
ката на покойника и веднага получаваме 
готовия за разпечатване некролог. „Мо-
жете да го разпечатате сега, или да го за-
пишете на вашия компютър (в PDF файл). 
На вашата е-поща ще получите директен 
линк към некролога, за да имате достъп 
до него от всякъде през интернет (ако 
ще разпечатвате от работата си, или ин-
тернет-зала)”, четем внимателно, дума по 
дума, напътствията от сайта. Представете 
си как си седите на работното място и си 
разпечатвате стотина некролога за ваш 
близък. Много умно. И толкова хуманно...34
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Остроумните автори на сайта про-
дължават. Гърмят: „Готов некролог, 
за всяка следваща годишнина!”, и 
допълват: „След като сте създали 
веднъж некролог, всички данни и 
прикачената снимка се запазват. 
Вие разполагате с готови некро-
лози за следващите годишнини и 
Възпоменания”. 

С риск да продължа да правя 
безплатна реклама на агенцията 
цитирам дословно: „Фото-редак-
тора в системата ви позволява да 
редактирате снимката която ще 
прилагате в некролога, директно 
през браузера. Можете да изре-
жете белите паразитни полета 
около снимката, които остават 
често при сканиране, или назъбе-
ните ръбове при стари снимки. Да 
я завъртите, ако сте я сканирали 
неправилно, да оправите контра-
ста и яркостта за по-добро качест-
во... Ако не се справяте с фото-ре-
дактора, изпратете ни снимката 
на посочения е-майл, най-долу на всяка 
страница. Ще я редактираме и приложим 
отново, вместо вас!”

По-дружелюбно отношение не сте получа-
вали напоследък, убеден съм. И няма как 
да не ви спечелят като клиент.

А, да, и нещо важно. Шаблонната систе-
ма за създаване на некролози е с платен 

достъп. За да получите код за достъп, 
уважаеми скърбящи, трябва да изпра-

тите есемес с текст до посочен номер. 

Цената на един есемес е 2 лева и 40 сто-

тинки. И още едно уточнение – кодът 

за достъп е валиден в рамките на един 

ден (?). Бизнес, бизнес, бизнес уловки, а 

вие на човещина се надявате. На добро-
намереност и чисти намерения. Глупос-

Погребална компания 
издаде еротичен календар

Поредният продукт на изобретателността на 
полските погребални бюра шокира католическа-
та общественост. Полската погребална ком-
пания „Lindner” издаде като реклама за своите 
услуги еротичен календар за 2011 година. Стра-
ниците му са украсени в полуоблечени девойки, 
които, разбира се, рекламират произвежданата 
„продукция” – ковчези.

Календарът, в чийто създаване са взели участие 
модели от Англия, Германия и Полша, е много 
търсен на пазара. Ежегодно тази погребална 
компания издава по един тематичен календар. 
Тази година са наблегнали на секса и кримито.

Календарът предизвика широк отзвук сред като-
лическата общественост на страната. Та нали 
погребалната тематика е област, в която чо-
век трябва да се държи с почитание и уважение. А 
момичетата в доста откровени пози изобщо не 
съответстват на емоционалното състояние 
на близките на починалия, пише „ЕГ”.
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ти. Вие сте просто поредният клиент. Не 
го забравяйте. Не душа, не личност, не 
гражданин, а източник на приход за по-
гребална агенция.

В Сърбия предлагали ковчези с климатик. 
По време на изложение на погребални 
агенции в Нови Сад местна фирма пока-
зала своя „хит” – именно ковчези с кли-
матична инсталация. При средна цена на 
ковчезите там от 50 до 600 евро, то тази на 
луксозните с климатик била над 5000 евро. 
Агенцията била изработила и по-специал-
ни. Според това каква религия са изповяд-
вали покойниците приживе (!). Ковчези за 
католици, протестанти, мюсюлмани и пра-
вославни. А собственикът на погребална-
та агенция дори заявява, че в страната все 
повече негови сънародници си купували 
ковчези още преди да се споминат.36
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Дипломира се по специалностите „предучилищна и начална 
училищна педагогика” и „връзки с обществеността” в СУ „Св. 
Климент Охридски”. В периода 1998-2002 г. е редактор в младежкото 
литературно списание „Кръг”. Инициатор и участник в редица 
акции, пърформънси, четения в нетрадиционна обстановка. 
Интересите му са в областта на поезията, музиката, театъра и 
медиите. Бивш вокал на рок-група „Орбелус”. През 2004 г. първата 
му книга „Пин код: Лукчета” печели голямата награда за поетичен 
дебют на Националния литературен конкурс „Южна пролет” 
в Хасково. Бил е редактор, репортер и водещ на културни и 
информационни предавания в bTV, БНТ,  телевизия „Европа” и 
„Икономика”, редактор на културните страници във в. „Политика” 
и в. „Монитор”. В момента работи като водещ новини и репортер в 
телевизия „Евроком”. 
Женен, има две деца (близнаци).

На друго изложение, в Япония, ако не се 
лъжа, посетителите директно бяха пока-
зани на снимки как лягат в ковчезите, за 
да пробват дали ще са им удобни. Отиват 
хората да си закупят в аванс ковчези по 
вкуса им... 

Интернет наистина се оказва доста 
взривоопасна зона. И това, което раз-
бирам е, че в бъдеще мнозина ще се 
опитват да припечелят от болката и мъ-
ката на други, когато усъвършенстват 
онлайн погребалните си услуги. Нищо 
чудно на някой да му скимне и да съз-
даде и виртуална църква. В нея онлайн 
скърбящите да палят по една виртуал-
на свещ, да се кръстят виртуално чрез 
натискане на няколко предварително 
обособени виртуални бутона – като в 
интернет игра. Нищо чудно и да се стиг-
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не до разрастване на конкуренцията в 
този бизнес, след като знаем, че и от ре-
ално съществуващите погребални аген-
ции се печели, и то доста.

Накрая може да се получи така, че да 
ни предложат и да монтират камера в 
ковчега на покойника? И да виждаме 
как постепенно тялото му се разлага он-
лайн, а? Нищо чудно и до там да се при-
бегне, ако конкурентите влязат в ожес-
точена битка за клиенти. 

Не знам и дали контролни и санкциони-
ращи органи ще могат да овладеят тези 
процеси, но мрежата е толкова свобод-
на зона, че трябва отрано да се действа 

превантивно. Защото такъв бизнес с он-

лайн погребения граничи с екстреми-

зъм, а в същото време темата за смъртта 

е огромна. 

Най-много ми допадна нестандартната 

услуга на южнокорейска компания. Тя 

ми се струва доста по-хуманна от всичко, 

което ви съобщих по-горе. Компанията 

предлага „погребение приживе”, за да 

научи хората как да живеят. Клиентите 

просто прекарват известно време в гроб 

и след това променят възгледите си за 

живота. Желаещите се затварят за 10 ми-

нути в ковчег. И истината за битието вне-
запно им просветва... Гениално, нали?
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Църквата и самоубийците
отец Тома Хопко
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Почти всяка седмица получавам писма 
или електронна поща, в които хората 

поставят въпроса за самоубийството. 

Самоубийството на Запад и особено тук, в 
Америка, придобива епидемични размери, 
особено сред младите хора. Наскоро четох 
статистика, според която на първо място 
сред причините за смъртност при младите 
са автомобилните катастрофи, които от своя 
страна често са свързани със злоупотреба 
с алкохол или наркотици. Втората причина 
са самоубийствата. И тук има взаимовръз-
ка – катастрофите, наркотиците и алкохолът 
често са свързани с желание за смърт – ко-
гато бремето на живота става непоносимо, 
желанията ни не са удовлетворени, човек се 
чувства потиснат и тревожен. Дори и да не 
се стигне до физическо самоубийство, таки-
ва хора живеят с една себененавист, която 
води до себеразрушаване.

Например, много млади хора се самонара-
няват. Просто взимат ножове, остри пред-
мети и си нанасят рани. Понякога се горят, 
просто от омраза към самите себе си. 

Има и други начини да се самоубиеш без 
физически да посегнеш на живота си – на-
пример да се предадеш изцяло на униние-
то си, да обезсмислиш живота си. Това пак е 
самоубийство.

Друга форма на самоубийство е т. нар. аси-
стирано самоубийство – когато поради 
неизлечима болест или страдание болни-
ят се съгласява да бъде умъртвен от леку-

Отец Томас Хопко е богослов, бивш 
декан на православната семинария 
„Св. Владимир” в Крестуд, щата Ню 
Йорк в САЩ. Автор на много книги и 
статии по богословски, исторически 
и социални проблеми.
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ващия го лекар. Страхът от това да бъдат 
в тежест на околните, или пък просто усе-
щането, че активният живот вече е свър-
шил – че вече не могат да играят голф, да 
свирят на пиано или да четат поезия или 
да пътуват – всичко това кара някои хора 
да приключат с живота си – сами или с 
помощта на лекар. Това е всъщност евта-
назията. Някои при това вярват, че душата 
им е безсмъртна и че скоро ще попаднат 
на едно щастливо място – може би не не-
пременно свято, но със сигурност щастли-
во – където ще заживеят отново, свободни 
от страданието и болката на този свят. Този 
мотив е особено силен в исляма, където го 
виждаме при атентаторите-самоубийци. 
Постоянно слушаме по новините за млади 
хора – мъже и жени – които се самоубиват 
в името на някаква кауза. Взривяват се с 
желанието да взривят и други хора и често 
това се прави с ясното съзнание, че те са 
мъченици за вярата си и че Бог ще ги бла-
гослови, ще ги вземе при себе си… Знаете 
за този популярен образ в исляма, където 
в Божието царство подобни хора, загина-
ли в борба с неверниците, са обградени от 
40 девици… Тази идея има нещо общо и 
с платонизма – безсмъртната душа се ос-
вобождава от тялото и отива на място, къ-
дето е щастлива завинаги, съзерцавайки 
света на идеите. Асоциацията за евтаназия 
в Масачузетс дори носи името „Бучиниш” – 
спомняте си Сократ и неговата чаша с от-
рова, която той е бил готов да изпие.40
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вотът ни, колко сме потиснати или колко 
страдаме, ние нямаме никакво право по 
своя воля да го прекратим – сами или 
чрез други хора, които да ни „помогнат” 
да умрем. Християнското учение винаги 
е било свързано с идеята, че победата на 
смъртта със смърт и страданието в този 
свят имат свръхестествена цел и смисъл. 
Симон Вейл, тази невероятна еврейска 
писателка, приела християнството, макар 
никога да не успява да се кръсти (умира 
малко след 30-тата си година като юдей-
ка, по време на нацизма), но на едно 
място тя казва: „Част от същността и кра-
сотата на християнското убеждение се 
състои в това, че страданието няма обяс-
нение и оправдание в понятията на този 
свят. И ако не вярваш в този отвъден сми-

съл, можеш да убиеш и себе си, и други 

хора”. И Достоевски казва: „Ако няма Бог, 

всичко е позволено”. Какво значение има 

дали убиваш себе си, дали убиваш други 

хора – нищо няма значение.

Но това, че нямаме обяснение или оправ-

дание на страданието, не означава, че то 

няма свръхестествено предназначение. 

Ние вярваме, че страданието в този свят 

е необходима предпоставка за влизане 

в Божието царство. Именно чрез много-

то страдания влизаме там, казва нашето 

Свещено Писание. Преди да започна да 

страдам, се отклонявах от пътя, се казва на 
едно място в Псалмите. 41
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Терористите-самоубийци са пред очите 
ни всеки ден. Изобщо, формите на този 
феномен „самоубийство” са най-различни 
и присъстват в живота ни много осезаемо. 
Самоубийството се е превърнало в нещо 
обичайно. И тази идея, че човек задъл-
жително след смърт та си попада на едно 
по-добро място е залегнала дълбоко в 
ежедневието ни – помислете колко често 
казваме за някой починал: „Той/тя сега е на 
едно по-добро място”. Дори и за самоуби-
ли се можеш да чуеш: „Джо беше толкова 
нещастен, но сега почива в мир”. Хората 
споделят идеята, че вечността е винаги 
щастлива, даже и да се самоубиеш.

Но сега искам да говоря за самоубийство-
то в тесния му смисъл – да отнемеш собст-
вения си живот физически. Без да навли-
заме в подробности за причините на са-
моубийството, които могат да бъдат много 
различни, ще говоря за това, което много 
хора са ме питали – как ние като христия-
ни трябва да се отнасяме към онези, които 
са посегнали на живота си. Как да ги раз-
бираме, какво да правим за тях, каква е на-
шата връзка с тях и тяхната с нас?

Искам да отбележа няколко неща, които 
според мен отразяват християнското, при 
това – древното, православното разбира-
не по този въпрос.

Първо трябва да кажем, че християните са 
абсолютно против самоубийството. Ние 
вярваме, че независимо колко лош е жи-
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И как няма да вярваме в този смисъл на 
страданието, щом центърът на нашата 
вяра е страдащият, разпнатият Христос? 
Неговите страдания и смърт са всичко за 
нас; те са начинът, по който се съотнасяме 
с реалността; начинът, по който разбираме 
този паднал и развален свят, в който тряб-
ва да страдаме и да минем през терзания, 
болки и смърт. Но ние също така вярваме, 
че болката и страданието (сами по себе 

си тайна – защо се случват на едни хора, 

а на други – не) касаят взаимодействието 

между човешката свобода и божественото 

провидение, касаят начина, по който Бог 

използва различните аспекти на нашия 

живот и нашето поведение, включително 

и тази наша липса на контрол над приро-

дата – земетресенията, пожарите и т.н., 

както и злото, което си причиняваме един 

на друг – мъченията, убийствата, войните. 

Християните казват: това е част от прови-

дението Божие.

Но също такава съществена част от хрис-

тиянското учение е и заповедта да възлю-

бим ближния като себе си – посред цялото 

това ужасно страдание. И тази любов е 
най-важното свидетелство на християн-
ската вяра. „Мъченичество” (мартирия) 
и „свидетелство” имат един и същ корен 
на гръцки – християните са призвани да 
свидетелстват и чрез страданието. Точно 
така е започнало и почитането на светци-
те – християните са започнали да почитат 

онези, които са умрели за и със Христос, за 
истината, за братята си и заради правдата. 

Затова и християнският въпрос е не „защо 
страдаме”, а „как страдаме”, как се свързваме 
с Бога в нашето страдание, как се свързва-
ме с хората около себе си, които се грижат 
за нас, как преобразуваме това страдание в 
победа чрез вярата си. Защото всеки хрис-
тиянин е призован с вяра и благодат да по-
беди смъртта, да пострада и да се разпне с 
Христос. Всеки християнин е призован да 
вземе кръста си и да Го следва. Християни-
нът влиза в Царството Божие както е влязъл 
Христос – чрез изпитания и търпеливо по-
насяне на страданията на този свят.

Затова и като християни ние се опитваме 
да намалим най-вече страданието на дру-
гите и със сигурност нашата вяра ни забра-
нява да причиняваме страдание на други 
хора. Но когато ние самите сме застигнати 
от страдание и болка, длъжни сме да по-
несем това страдание с пълно доверие в 
Бога, в мир с хората около себе си, с благо-
дарност и дори радост. Нещо повече – ние 
вярваме, че най-доброто свидетелство за 
нашата вяра е именно в това – да понесем 
страданията в Негово име в мир. На литур-
гията се молим за „мирен, безболезнен” 
край на живота си – и под „безболезнен” 
разбираме не просто физическото отсъст-
вие на болката, а свободата от онази буря 
от емоции, която отхвърля Бога, и роптае-
нето срещу съдбата.42
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Християните наистина разбират страда-
нието като неделима част от цялата кар-
тина. Може да сме родени с генетично 
наследена болест – и за това ние лично 
вина нямаме, но как живеем с тази болест, 
как прославяме Бога в болестта си, как се 
свързваме с Него в конкретиката на живо-
та си – всички тези въпроси касаят квинте-
сенцията на християнското свидетелство. 
Затова и за нас е абсурдно прекъсването 
на живота на някого в името на това да го 
избавиш от страданието, все едно убиваш 
животно със счупен крак.

В същото време знаем, че има хора, за 
които всичко това е непосилно. Хора, 
които нямат толкова силна вяра, или те 
самите не са толкова силни като характе-
ри, за да понесат страданието, което им се 
случва. Знаем, че има и душевно страда-
ние, страдание на ума, на емоционалния 
страна на личността. Съществува и депре-
сията, и тревожността, съществува, в края 

на краищата, неспособността да се понесе 
самия живот. 

Тези неща биват понякога причинявани и 
от други хора. Да кажем, някой страда от 
хомосексуалната си ориентация и че за-
ради това се чувства като изрод; всички го 
осъждат, казват му, че ще гори в ада, че е 
содомит и т.н. Лесно можем да разберем 
защо такъв човек би посегнал на живота 
си. Осъден от Бога, осъден от близките си, 
осъден от обществото, обект на присмех 
отвсякъде… Хитлер гореше хомосексуа-
листите в газови камери, в Америка също 
има ужасни престъпления срещу хомосек-
суалните. Разбираемо е защо сред тях има 
толкова висок процент на самоубийства-
та, особено сред младите, които не чувст-
ват любовта на Бога, любовта на ближния; 
не срещат загриженост и състрадание. 

Днес хората с хомосексуална ориентация 
са изправени пред избор – да излязат на 
светло и да празнуват ориентацията си, 



44

бр
ой

 9
/2

01
0

Тя беше
 много красива

 млада жена, но очевидн
о имаше психиче
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решила, че като се самоуб
ие, ще отиде при майка си.
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твърдейки, че в нея няма нищо лошо и че 
тя е нещо чудесно и прекрасно, дар Божи, 
или да се намразят, да се презират и в 
крайна сметка да се самоубият. Или пък 
да оставят другите да ги мразят, презират 
и убият.

Това не са християнските избори. Но ние 
можем да разберем, по логиката на този 
свят, мотивацията на такива самоубийци. 
В собствената ми пастирска практика на 
няколко пъти съм се сблъсквал със само-
убийци. Единият случай – жена над 30-те, 
моя енориашка, която три пъти се беше 
опитвала да се самоубие преди да стана 
свещеник в тази църква. Знаех за това, 
макар че семейството я криеше, почти не 
я пускаше да излиза. Срещнах я, когато се-
мейството ме покани да направя водосвет 
в дома им. Тя беше много красива млада 
жена, но очевидно имаше психическо 
заболяване. Беше се опитала да се прос-
треля, но и трите изстрела не успяха да 
засегнат жизненоважни органи. Посетих 
я после в болницата. По-късно, след една 
литургия, сестра ѝ отново ми се обади – 
„Отче, Луси се самоуби”. Отидох до тях и 
видях  – беше се обесила. И беше написала 
писмо, в което цитираше Евангелието – 
„Спомни си за мен, Господи, когато дой-
деш в Царството Си”. Беше още написала, 
че искала да бъде с майка си, която беше 
починала. Беше решила, че като се самоу-
бие, ще отиде при майка си.

Фланъри О’Конър има такъв разказ – за 
едно момче, което пита за мъртвата си 
майка. Казват му, че тя е на небето, момчето 
си купува телескоп, за да я търси там. После 
го намират в мазето мъртво – самоубило се, 
за да отиде при майка си. Точно така беше 
разсъждавала и тази психичноболна млада 
жена. После се разрових в нейната история 
и разбрах, че отношенията с родителите ѝ  
са били много сложни. Нека кажем само, 
че някои от децата на майка ѝ не били от 
бащата, а от съсед, че майката е била ал-
кохоличка. Изобщо, ужасна история, но от 
нея можем да разберем причините зад ре-
шението на тази жена да посегне на живота 
си, при това с молитва.

В друг случай една психичноболна жена 
беше много зависима от съпруга си и нищо 
не можеше да прави без него. И когато той 
почина, тя остана съвсем сама. Децата ѝ  
бяха далеч и изглежда не се интересуваха 
от нея. Шестнадесет дни след смъртта на 
съпруга си тя се самоуби. И нея намерих 
обесена – бях отишъл да я посетя, вратата 
беше заключена, телефонът не отговаря-
ше. Обадих се в полицията, полицаите раз-
биха вратата и я открихме мъртва.

Виждате как човек може да бъде съвсем 
объркан, наранен, съсипан – до степен, че 
да посегне на живота си. Подобна лудост 
може би е и в основата на ислямските те-
рористи-самоубийци. Хората просто полу-
дяват, демоните тържествуват. 45
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Никой от нас обаче няма никакво право 
да съди за вечната съдба на когото и да 
било под какъвто и да било предлог. Това 
се отнася и до самоубийците. Доколкото 
аз разбирам, християнското учение няма 
изрично и недвусмислено осъждение на 
самоубийците като отиващи направо в ада. 
Не можем да кажем такова нещо за никого, 
защото просто нямаме право да осъждаме 
когото и да е. Бог съди всеки. Бог и само Той 
знае защо хората са постъпили така или 
иначе. Само Бог чете в сърцето на чове-
ка. Само Бог ще въздаде и милост, и спра-
ведливост, според както намери за добре. 
Християнството казва, че Бог има милост 
за всеки. Бог не отказва милостта си на ни-
кого – и това знаем от Евангелието. Бог е 
милостив към всички – и към содомитите, и 
към самоубийците, към евреите, към езич-
ниците и към всички възможни грешници. 
Чрез кръвта на Христос всички са изкупени 
и опростени.

Това е Евангелието. Там също се казва, 
че осъждането зависи от това дали сме 
приели тази милост. А ние не знаем кой я 
приема. Нашата църква учи, че окончател-
ната съдба на човека, застанал пред Бога, 
зависи точно от това – дали е приел Божи-
ята милост, дали се е разкаял за греховете 
си. И всеки има възможност да се обърне 
в последния миг на смъртта си, имат въз-
можност да видят причините за действията 
си и да прославят Христос, в крайна смет-

ка – да коленичат пред Него и да кажат 
„Христе, помилвай мене грешния” – и така 
да не отхвърлят нито Него, нито собствения 
си живот. Затова и лично аз съм дълбоко 
убеден, че нямаме никакво право да изго-
варяме присъда над когото и да е. Нямаме 

право да казваме: ето, този човек е загубен 

завинаги, защото е вече в ада.

Понякога свети отци са се изказвали точно 

така – четем подобни формулировки спрямо 

еретици или гонители на христяните; можем 

да прочетем например, че такива ще получат 

заслуженото от Бога. Но ми се струва, че таки-

ва изказвания са по-скоро педагогични – те 

целят да ни предпазят от подобни грехове, а 

не толкова да създадат догматична основа за 

осъждане на други хора.

Господ Иисус Христос е можел да каже та-

кива думи: „По-добре за такъв човек да не 

се беше раждал”. Но тук говори Бог, не ние 

с вас. И може би Господ по този начин иска 

да ни напомни, че можем да бъдем изгубе-

ни, че можем да не се покаем. Понякога хо-
рата казват – ето, както Юда се обеси, така 
и всеки, който се обесил, ще гори завинаги 
в ада. Но можем ли да забравяме мотива-
цията толкова лесно?

В романа на Достоевски „Бесове”, Ставро-
гин се самоубива абсолютно хладнокръв-
но – играе с някакво дете на топка, обядва, 
после се самоубива – от чист бунт срещу 
Бога. Да, теоретично можеш да кажеш за 46
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такъв човек, че ще гори завинаги в ада, но 
дори и тук не е наша работа да произнася-
ме такива думи. Само Бог може да ги каже.

И така, не можем да кажем кой ще бъде 
спасен и кой – не. Може да има свещеници 
и епископи, които служат литургия всеки 
ден, и да се озоват в ада. Сам Христос казва 
в проповедта на планината: „Мнозина ще Ми 
кажат в оня ден: Господи, Господи! не в Твое 
ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бе-
сове изгонвахме? И не в Твое ли име много 
чудеса правехме?” В Твое име слушахме пра-
вославно радио, в Твое име ходихме на Ли-
тургия… И тогава Той ще отвърне: „Никога 
не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, 
които вършите беззаконие”. Защото сърцата 
ни могат да бъдат корави, ние да сме склон-
ни да осъждаме, да сме немилостиви – и 
само Бог знае за всичко това. Ние нямаме 
право на никакво осъждане, на никакво.

Затова и за православния е напълно не-
възможно да каже: Знам, че отивам в рая. 
Знам, че имам резервирани два квадратни 
метра от Обетованата земя. Знам, че щом 
съм приел Христос за свой Спасител, съм 
спасен. Това са глупости. Или, по-скоро, 
полу-глупости. Защото, що се отнася до 
Бог, аз наистина съм спасен. Доколкото се 
отнася до Бог, всички са спасени. Но това 
е Божия територия, само Той знае това. 
Аз не знам. И затова не мога да посмея да 
кажа кой е спасен, включително и дали са-
мият аз съм спасен.

Всички светци свидетелстват за това. 
Свети Сисой, когато умирал, казал: „Моли 
се за мен, братко, защото не съм и започ-
нал още да се покайвам. Моли се на Бога да 
е милостив към душата ми”. Това е нашето 
разбиране. Нищо не знаем със сигурност. 
Знаем със сигурност, че Бог е всемилос-
тив, но не знаем със сигурност дали ние 
самите сме приели тази милост. Ако сме 
я приели, бихме възлюбили Бога с цялото 
си сърце и бихме възлюбили ближния си 
и дори най-големия си враг като себе си; 
никога не бихме осъдили никого за нищо 
и бихме били съвършени. Аз не съм такъв 
и не мисля, че и вие сте. Затова и нямаме 
право да съдим за нищо. Така са смятали и 
светците. Светците не са осъждали никого.

Тук възниква обаче въпросът – след всич-
ко това, защо исторически и канонично 
в Православната Църква не се извършва 
обичайната погребална служба за човек, 
извършил самоубийство? Защо се е нало-
жила практиката самоубийците да не се 
погребват с нормалния църковен ритуал – 
ритуал, който църквата не отказва дори 
на отстъпниците, дори и на онези, които 
никога не са стъпвали в църква? Знаем, че 
често се случва така – човек не идвал нико-
га в храма, този човек умира и църквата го 
опява – все едно, че е бил причастник, че е 
бил вярващ. Това не е ли богохулство?

Преди време почина един човек и семей-
ството ме повика, за да го опея. Казах им, че 47
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ще дойда в дома и ще прочета необходими-
те молитви и псалми. Те казаха: не, искаме 
да го опееш в църква. Отговорих им: но вие 
знаете прекрасно, че баща ви беше атеист, 
при това убеден атеист. Когато минаваше 
покрай храма, той плюеше в моравата и ви-
каше: „Няма Бог!”, после се подиграваше с 
човека, който косеше църковната градинка. 
Ето, този човек умира и изведнъж децата му 
решават да го опеят в църквата – може би 
защото искат да се покажат като вярващо 
семейство, или се надяват Бог да благослови 
баща им. Попитах ги – какво би станало, ако 
баща ви се събуди посред опелото и ме види 
надвесен над него с кандилото и одеждите? 
Синовете му отговориха: не ни се мисли за 
това; той би се разкрещял и би побягнал от 
църквата. Тогава защо искате да го вкарате 
там, попитах ги. Нека бъдем честни спрямо 
покойника и да се съобразим с начина му на 
живот, да уважим делата и думите му. И нека 
Бог го съди. На което те отговориха: а, значи 
мислиш, че ще гори в ада? Казах: не, не знам 
дали ще гори в ада или не; само Бог знае 

дали плюенето му пред църквата ще бъде 

наказано по този начин.

Разказвам всичко това, за да подчертая, че 

църковните служби и тайнства са предназ-

начени за хората, които са изразили вяра-

та си; които са дошли в храма свободно и 

по своя воля; които вярват. Когато кажеш 
молитва над тях, не лъжеш Бога. Когато 
кажеш: „Упокой, Господи, душата на Своя 



49

бр
ой

 9
/2

01
0

раб” – ами, човек би трябвало да е бил 
раб Божи. Когато кажеш „христолюбивия 
еди-кой си” в молитва, очаква се да става 
въпрос за човек, за когото поне външно е 
изглеждало, че е обичал Христос. Когато 
кажеш за някого в погребалните молитви: 
„еди-кой си, който получи твоето Тяло и пи 
от Твоята кръв” – не се ли предполага, че 
човекът наистина се е причастявал, или е 
обичал и е вярвал в Бога? Може би е бил 
грешник, но поне е изповядвал вярата си. 
Това е каноничният смисъл.

Църквата може да упражни правомощия-
та си единствено над своите членове. Ние 
не можем да кажем нищо за онези извън 

нея. Прочетете посланията на ап. Павел 

до Коринтяни – там един човек спи със 

съпругата на баща си и бива отлъчен от 

общение. Апостолът не казва обаче: „Ос-

ъждаме те да отидеш в ада”. Той казва: 

предаваме го временно на сатаната, за да 

може накрая душата му може би да бъде 

спасена. Очаква се този човек да се покае 

и да бъде приет обратно. Във всеки слу-

чай отлъчването от общение в църква-

та не е наказание или присъда за вечно 

осъж дане. Ако се наложи свещеникът или 

епископът да лишат някого от причастие, 

те дори не го лишават всъщност, а прос-

то изказват на глас факта, че човек сам 

се е отлъчил – защото не можеш да си в 

общение, ако не вярваш в това, което учи 
Църквата. Ако си еретик, се отлъчваш от 
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общение. Еретикът не е просто някой, 
който е сбъркал, а е човек, който съзна-
телно учи и проповядва неща, противни 
на църковното учение и твърди за убеж-
денията си, че са истина. Именно така са 
започнали разделенията в църквата – ко-
гато една общност казва на друга: вие не 
следвате Евангелието, вие не сте верни.

А такава обективна вяра съществува. Съ-
ществува Едната, Света, Вселенска и Апос-
толска Църква, съществува и апостолска-
та вяра. Има една евангелска вяра, както 
има едно Евангелие. Затова и службите и 
тайнствата на Църквата са за онези, които 
вярват в тези неща, опитват се да живеят 
според тях и се покайват със сълзи, когато 
паднат. Това означава да си член на Църк-
вата. За тези хора са тайнствата. За тези 
хора е и опелото.

Учението за самоубийците е съвсем ясно. 
Щом човек е посегнал на живота си, това 
означва, че със самото си действие той се 
е поставил извън църковното общение и 
ще му се наложи да се оправя с Бога „ед-
нолично”, самостоятелно. С други думи, 
църквата престава да има правомощия 
над този човек, той излиза от нейната 
юрисдикция. Самоубийството е демони-
чен акт. То е греховно действие. Извърши-
телят може да е емоционално нестабилен 
или психично болен, или просто прека-
лено слаб – например онази жена, която 
беше написала молитва в предсмъртното 

си писмо, беше се причастила само две 
седмици преди смъртта си. Когато я при-
частявах, тя прие Причастието с голямо 
желание и смирение. Тя не се бунтуваше 
срещу Бога, просто беше много объркана. 
Мога да разсъждавам за тези конкретни 
случаи и да имам собствена преценка – и 
що се отнася до онези две жени, ние се 
молихме за тях в Църквата, макар и с раз-
лични молитви от тези в обикновеното по-
гребално последование. В нашия требник 
пише, че когато свещеникът не знае нагла-
сата на човека преди смъртта му, той може 
да каже „Святий Боже, Святий Крепкий…”, 
да изпее определелни песнопения и след 
това да го предаде на земята. В такива слу-
чаи не се извършва цялото опело.

Моето лично мнение е, че Православна-
та църква трябва да създаде специална 
служба за погребение на самоубийци. Вече 
имаме специални молитви за близките на 
самоубийците – т. нар. молитви за плаче-
щите и скърбящите, в които молим Бога да 
изтрие сълзите им и да укрепи вярата им. 

Но не можем просто да приемем за да-
деност, че самоубийците са обречени на 
ада. Това е и коренът на нашата канонична 
практика да не се служи упокойна служба 
за самоубийците, както и за всички, които 
очевидно са извън Църквата. Отново пов-
тарям – причината, поради която над тях 
не се извършва този ритуал, е защото със 
самото си действие те са се отделили от 50
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Църквата. И този акт трябва да бъде ува-
жаван. Но само Бог може да го разбере до-
край и да го оцени. И само Бог ще може да 
реши какво да прави с този човек. Но би 
било много добре, ако имаме специално 
последование в нашия требник (сегашно-
то, както споменах, се ограничава само до 
изпяването на „Трисветое”). Защо не до-
бавим няколко псалми, някое подходящо 
четиво от Светото Писание, или нарочна 
молитва, например – „Господи, бъди ми-
лостив към това Твое създание, което е 
посегнало на живота си. Прояви милостта 
си по начин, по който само Ти можеш, и 

според изобилната си милост, спаси душа-
та на този Твой раб, който е извършил са-
моубийство…” Нека започваме службата 
си с тази молитва. Нека я казваме открито, 
а не да играем на дребно. Мисля, че това 
би било угодно на Бога. Една такава служ-
ба би отчела факта, че самоубийството се е 
случило; че обективно това е грях – в сми-
съла на думата грях (пропускане на целта), 
но и че ние все пак можем да молим за 
Божията милост и да дадем някаква утеха 
на скърбящото семейство. Семейството 
също може би е изпълнено с вина – и тази 

вина присъства в много от случаите, върху 

които аз самият имам наблюдения. 

В случая с младата жена, за която разказах, 

аз самият бях силно разтърсен вътрешно, 

защото познавах жената лично, бях я посе-

щавал многократно в болницата. Спомням 

си, тогава бях едва на 25 години, лекува-

щият лекар (той беше католик) ме повика 

и ми каза: „Ти си още млад свещеник и по-

добни случаи ще имаш много отсега ната-

тък. Искам да ти кажа нещо много важно. 

Ти не си виновен за тази трагедия. Можеш 

да се молиш, да утешаваш, но хората пра-

вят собствените си избори. И ако някой е 
решил да посегне на живота си, рано или 
късно това ще стане. Можеш да се опит-
ваш да го предотвратиш, да проповядваш, 
да ги обръщаш във вярата – но ти не си 
Бог. И е по-добре да разбереш това още 
сега, защото си млад. Ти си свещеник, но 
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не си Бог” – така ми каза и никога няма да 
го забравя, защото ми даде много добър 
житейски урок. И допълни: „И все пак, ти 
си длъжен да направиш всичко, което е по 
силите ти, за да помогнеш – и на човека, и 
на близките му, за да се справят с мъката. 
И да се молиш непрестанно. Но ти си Божи 
служител, не Бог”.

В Православната църква дори е същест-
вувала практиката да не се погребват 
самоубийците в осветена земя. Некръс-
тените деца, отлъчените от общение – за 
тях е имало отделно място в гробищата. 
Личното ми мнение е, че Бог знае много 
добре коя земя е осветена и коя не – и 
ако можем да благославяме кладенци и 
крави, защо да не благословиш и земята, 
в която е погребан самоубиец? Не можеш 
да откажеш молитва и благословение за 
тези хора. Просто не трябва да осъждаш 
и да произнасяш молитви, които са пред-
назначени за вярващите. Да не се прес-
труваш, че всичко е наред – защото не е. 
Самоубийството не е добро и това трябва 
да се знае и да се има предвид. Но нека 
сме наясно – отказването на обикновено 
опело за самоубиец или за човек, който 
е извън Църквата, не е осъждане. Отка-
зът не означава, че Църквата осъжда тези 
хора на вечни мъки, на ада. Не означава, 
че Църквата вярва, че те са загубени за 
вечността и прокълнати. Това не е църков-
ното учение и съм дълбоко убеден в това. 

Църковното учение просто казва: в тези 
случаи нямаме правомощия за действие. 
Църквата се занимава със собствените си 
членове, както казва св. Павел в послани-
ето си до Коринтяни. Бог съди тези, които 
са отвън. Ние можем да изказваме и дава-
ме оценка на това, което се случва вътре в 
Църквата. Във второто си послание апос-
толът няколко пъти повтаря – изпитвайте 
себе си, дали сте във вярата. И ние трябва 
да се изпитваме през целия си живот и да 
се опитваме да не отпадаме, да не грешим. 
Но ако има очевиден акт, с който човек се 
е откъснал от Църквата, твоята съдба вече 
е ръцете само на Бога.

Затова и отказът от опело над самоубий-
ците е всъщност един смирен акт на Църк-
вата, с който тя казва: „Ние не можем да 
направим нищо в този случай, защото този 
човек е извършил нещо, с което се е отде-
лил от Църквата”. В този конкретен случай 
дяволът е победил. Но нека не забравяме, 
че Бог може да победи дявола. Църквата е 
смирена, тя не осъжда – просто отговаря 
за своите си.

По същия начин, когато някой ме пита: 
Отче, какво мислиш за това, което се 
върши в Римокатолическата църква, или 
в Епископалната, или какви я вършат све-
денборгианците, обикновено отговарям: 
Това не е моя работа. Това е работа на 
Бога. Моята работа е да съм верен на Еван-
гелието така, както го разбирам – и когато 52
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съм в църква, проповядвам на хора, които 
също като мен приемат и вярват в това 
Евангелие. Ние се ръководим от Писание-
то, от Тайнствата, от Вселенските събори, 
от отците на Светата Църква. Опитваме се 
да стоим във вярата, веднъж завинаги да-
дена на светиите. Това е нашата отговор-
ност. За останалото нямаме отговорност. 
Затова и когато някой се самоубие, ние ня-
маме отговорност за него. Той е в Божиите 
ръце. И наистина желая да имаме особена 
молитвена служба, в която това да става 
ясно. Сегашното положение е твърде ми-
нималистично.

И още нещо. Един човек ми зададе въпро-
са: А какво става с нашата връзка с мърт-
вите? Това е също важен момент.

Ние вярваме, че всички мъртви са в ръце-
те на Господа, включително самоубийци-
те. Христос слезе в ада и победи смъртта. 
Вярваме също, че животът не свършва с 
физическата смърт. Тези, които са върше-
ли добри дела и са се покаяли, ще бъдат с 
Христос, а онези, които не са, ще се само-

измъчват и самоубиват вечно. Можем да 
кажем, че адът – това е едно вечно само-
убийство, което никога не свършва. Един 
човек, който искаше да се самоубие, ми 
беше казал: Искам да съм мъртъв – и кой 
е Бог, че да ме държи жив? Казах му: Бог 
си е Бог и защо не се предадеш на живо-
та? Може би тогава ще намериш смисъл. 
Не знам дали този човек се е самоубил, но 
при всички положения неговият живот е в 
ръцете на Бога. Някои хора отхвърлят тази 
милост – и адът е вечното отхвърляне на 
живота. Вечният живот е пък възкресение, 
което никога не свършва, едно вечно ут-
върждаване на живота.

Самоубийството е демоничен акт. Христи-
яните нямат право да го извършват. И ко-
гато някой се самоубие, Църквата трябва 
да отбележи, че това се е случило. И да се 
моли и да вярва, и да се осланя на неиз-
следимата милост на Бога.

Ancient Faith Radio

Превод: Пламен Сивов
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Архимандрит СОФРОНИЙ 
(САХАРОВ)
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В условията на днешната епоха духов-
ническото служение е свръхчовешка 

задача. Трудно е спасението във време на 
всеобщо отстъпление от вярата. Съвре-
менниците на Иисус  „излезли с ножове и 
колове, за да Го хванат..., а Господ им казал: 
„Сега е ваше времето и властта на мрака.”1

Дали този адски „мрак” не е станал още 
по-дълбок в наши дни? Отчаянието на на-
селниците на нашата планета непрестанно 
нараства, и е мъчително до кръв да се мо-
лиш за света такъв, какъвто е. Ето една от 
молитвите ми към Вишния Бог:

„Открий на сърцето ми Твоите тайни; яви 
на мене, грешния, скритата Си от векове 
Премъдрост; с Твоя Свети Дух просвети 
умните очи на сърцето ми, за да съзирам 
благия Ти промисъл за целия човешки род 
дори в най-ужасните събития на нашето 
време. Дай на душата ми сили за търпели-
ва любов, понеже изнемогвам в тленната 
си плът, като виждам, и още повече като 
чувам за непоносимите изтезания по ця-
лата земя над пленените ни събратя... Ти 
неведнъж си ми давал сигурност в окон-
чателната победа на Твоята Светлина, но, 
виждаш, въпреки това съм изнурен в слу-
жението си.” 

От младини живея в мъчително недоуме-
ние от разкриващата се пред мен картина. 

1 Вж. Лук. 22:52-53.

Схиархимандрит Софроний (Сахаров) (в средата)
е един от най-големите православни подвижници 

на XX век. Роден е в Русия през 1896 година. След 
болшевишката революция емигрира на Запад и 
от 1922 г. живее в Париж. През 1925 г. бъдещият 
отец Софроний се отправя за Атон и става мо-

нах в руския манастир „Св. Пантелеймон”. Тук през 
1930 г. се случва изключително важно събитие 

– срещата му с блажения старец Силуан, когото 
приема за свой духовен отец. След кончината му 
през 1938 г., отец Софроний води отшелнически 

живот в местността Карулия в Атон, а.след 
това е духовник в манастира „Св. Павел”.

През 1947 г. се връща във Франция и публикува 
знаменитата книга „Старец Силуан”, която съ-

държа житието и духовните поучения на старе-
ца, както и тяхното богословско изяснение. Тя се 
превръща в класика на православната аскетиче-
ска литература и днес е преведена на повече от 

22 езика. През 1959 г. отец Софроний основава 
манастира „Св. Йоан Кръстител” в Есекс, Англия. 

Обителта, която е под юрисдикцията на Кон-
стантинополската патриаршия, става духовен 
център за огромен брой православни от Англия 

и от целия свят. Отец Софроний пише нови 
книги – „Да видиш Бога, както си е” и „За молит-

вата”, а през 1987 г. по негово предложение Св. 
Синод на Константинополската патриаршия 
причислява към лика на светците преп. Силуан 

Атонски.
Земният път на отец Софроний завършва на 11 

юли 1993 г. в основания от него манастир.

условията на днешната епоха духов-
ническото служение е свръхчовешка 

адача. Трудно е спасението във време на 
всеобщо отстъпление от вярата. Съвре-
менниците на Иисус  „излезли с ножове и 
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Но имаше и моменти на особено търже-
ство, когато пределното безумие на всичко 
ми даваше увереността, че неизбежно съ-
ществува и друг „полюс” в битието на све-
та – Премъдростта. Не можех да я постиг-
на, но тя вливаше в душата ми надежда за 
преобразяването на творението, и молитва 
за целия свят се раждаше отново в сърцето 
ми, и незалязващата Светлина изцеляваше 
душата.

Когато принасяме на Бога молитва за хора-
та, сърцето често усеща тяхното духовно 
или душевно състояние. Така духовникът 
може да преживява „съдбините” на другите: 
удовлетвореността и щастието в любовта, 

изнемогата в труда, страха от сполетели-
те ги беди, ужаса от отчаянието и пр. Спо-
менавайки пред Господа болните, той се 
навежда с духа си над одъра на милиони 
хора, всеки един миг изправени пред ли-
цето на смъртта, преживяващи мъчител-
на агония. А когато насочи вниманието 
си към починалите, йереят естествено 
навлиза с ума си в отвъдния свят и ста-
ва съпричастен или на спокойната пре-
даност на душата на Бога, или на страха 
пред непознатото, което поразява въоб-
ражението, преди да настъпи самият миг 
на напускане на този свят. И ако, седейки 
край леглото само на един човек в пред-
смъртна агония, виждаме неща, потреса-

Но имаше и моменти на особено
ство, когато пределното безумие на
ми даваше увереността, че неизбе
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ващо различни от представите ни за пър-
возданния човек, то мисълта на духа ни за 
всички страдащи на земята превишава из-
дръжливостта на психиката и на тялото ни. 
За свещеника и духовника това е изключи-
телно отговорен момент: какво да прави? 
Дали да затвори очи за всичко поради ес-
тествения за човека инстинкт за самосъх-
ранение, или да продължи нататък? Ако 
не е преминал през подвига на дълбокото 
покаяние по дар свише, това „по-нататък” 
е недостъпно. Всъщност това означава 
да последваме Христос в Гетсиманската 
градина и на Голгота, за да преживеем за-
едно с Него и с Неговата сила трагедията 
на света като своя ЛИЧНА; да обгърнем с 
духа си отвъд времето и пространството 
със състрадателна любов целия човешки 
род, потънал  в неразрешими конфликти. 
Сърцевината на всемирната трагедия е в 
това, че сме забравили и дори сме отхвър-
лили нашето изначално призвание. Всепо-
губващата страст на гордостта се преодо-
лява единствено с всецяло покаяние: чрез 
него върху човека слиза благословението 
на Христовото смирение, което ни прави 
чеда на небесния Отец. 

Не само телесно-душевният ни състав от-
казва да се включи в мироизкупителната 
молитва и жертва на Христовата любов. 
Духът също се страхува от това събитие, 
а умът няма сили да се изкачи „там” – на 

планината, надвишаваща духовно всички 
други планини – където Господ е предал 
духа Си в ръцете на Отца. „За човеците 
това е невъзможно, ала не и за Бога; за-
щото за Бога всичко е възможно.”2 Изкач-
ването „там” се извършва без да имаме 
предварителна представа за това съби-
тие. Душата сякаш естествено се издига 
в молитвата на покаяние за собствените 
си грехове, за собственото падение, което 
чрез това състояние съединява душата с 
изминалите векове на човешката история; 
това става изведнъж, неочаквано, непред-
намерено. В напрегнатия плач за самата 
себе си душата по дара на Светия Дух би-
тийно е въведена в същността на греха в 
неговите метафизични измерения: грехът 
е отпадане от блажения нетленен живот в 
Светлината, която изхожда от Лицето на 
Отца на всичко съществуващо. Това не е 
философско съзерцание, нито интелек-
туално богословстване. Това е ФАКТ на 
нашето битие: в падението на Адам чове-
чеството е отхвърлило Бога. Това, което 
наистина е страшно, е че в слепотата си 
ние не виждаме своя грях. Неговата същ-
ност започва да ни се открива чрез вярата 
в Божествеността на Христос.

Иисус е казал: „Аз отивам, и ще Ме търси-
те, и в греха си ще умрете. Където Аз оти-
вам, вие не можете да дойдете... вие сте от 

2  Марк. 10:27.

ната, надвишаваща духовно всички 
планини – където Господ е предал 
и в ръцете на Отца. „За човеците 
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долните, Аз съм от горните; вие сте от тоя 
свят, Аз не съм от тоя свят. Затова ви казах, 
че ще умрете в греховете си; наистина, 
ако не повярвате, че съм Аз (Този, Който 
ви е сътворил), ще умрете в греховете 
си. Тогава Му рекоха: кой си Ти? Иисус им 
отговори: Аз съм това, което ви и говоря 
отначало.”3

Така осъзнаваме, че нашият личен грях е 
грях на целия човешки род. И свещениче-
ската молитва за прошка на греховете на 
света е покаяние за цялото човечество. 
Простете ми, че не намирам подходящ 
словесен израз на това, за което ста-
ва дума. Всеки, който истински се кае за 
своите престъпления срещу любовта на 
Отца, от силата на Самия Бог се пренася 
в онази тайнствена сега за нас сфера. Аз 
съм един малък човек, но принадлежа 
на огромното тяло на човечеството, и не 
мога да се изтръгна от него. Отначало жи-
вея греха си като единствено мой; но по-
късно ми се открива, че това е абсолютно 
СЪЩИЯТ ГРЯХ, който е описан в Библията 
в книга Битие.4 Аз съм нищожен, но онова, 
което става вътре в мене съвсем не е ни-
щожно; то не е нищожно и в очите на моя 
Създател. Той Самият е „понизил” Себе Си 
до пределно, непостижимо за нас „униже-
ние”. Той е извършил това, макар по Своя-

3 Вж. Иоан. 8:21-25.
4 Вж. Бит., гл. 3.58
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та същност да е безкрайно велик Бог; и то 
само, за да ни спаси. 

Години наред се опитвам да внуша на хо-
рата, които идват при мен, да възприемат 
постигащите ги изпитания не само в рам-
ките на индивидуалното си съществуване, 
а и като откровение за това как живее и е 
живяло през изминалите хилядолетия ця-
лото човечество. Всяко преживяване на 
радост или болка може да се превърне в 
ново познание, необходимо ни за наше-
то спасение. Когато живеем чрез себе си 
целия човешки род, цялата история на чо-
вечеството, разкъсваме омагьосания кръг 
на нашата „индивидуалност” и излизаме в 
просторите на „ипостасната” форма на би-
тие; ставаме победители на смъртта и при-
частници на божествената безкрайност.

Този удивителен път е известен само на 
християните. В началото опитът на това 
излизане от тесния затвор на индивида 
може да ни се стори парадоксален: самите 
ние пребиваваме в съкрушително страда-
ние – от къде да намерим духовни сили, за 
да обгърнем със състрадание милионите 
хора, които в същия момент страдат като 
нас, а може би и повече? Ако изпитваме 
радост, това е малко по-достъпно за нас, 
но когато не сме в състояние да се спра-
вим със своята болка, то състраданието 
към мнозина само ще засили и без това 
непоносимото ни мъчение. И все пак, опи-

долните, Аз съм от горните; вие сте
свят, Аз не съм от тоя свят. Затова ви
че ще умрете в греховете си; наи
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тайте да постъпите така и ще видите, че 
в дълбокия плач на молитвата за цялото 
страдащо човечество ще се появи енергия 
от друг порядък, която не е от този свят. 
Този нов вид съ-страдание, което слиза 
върху нас свише, се различава от предиш-
ното страдание, което ни затваря в себе 
си: то не ни убива, а ни животвори. Хори-
зонтите на личния ни живот безкрайно се 
разширяват и много думи от Евангелието 
и посланията стават разбираеми, сякаш са 

написани за самите нас... Нещо повече: те 
се превръщат в наше слово. Ето един при-
мер: „Всяко наказание изпърво не се по-
казва да е за радост, а за скръб; но отпосле 
на обучените чрез него то принася мирен 
плод на праведност.”5 Или: „...Имайки пред 
очи началника и завършителя на вярата – 
Иисуса, Който, заради предстоящата Нему 
радост, претърпя кръст, като презря сра-

5 Евр. 12:11. 59
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ма, и седна отдясно на престола Божий.”6 
Когато се отваряме за още по-голямо стра-
дание в духа, ние по този начин преодоля-
ваме индивидуалните си изпитания. Така 
ще бъде особено накрая: смъртта ще по-
беди смъртта, и силата на Възкресението 
ще възтържествува.

На всички нас ни е необходимо да се мо-
лим много, за да може чрез горещата и 

6  Евр. 12:2.

дългогодишна молитва, особено чрез 
покайната молитва, да преобразим наша-
та паднала природа така, че тя да стане 
способна да усвои открилата ни се Без-
начална Истина. И това да стане преди 
да напуснем този свят. Христос, Който ни 
е явил в нашата плът тази Истина, ни при-
влича към Себе Си и ни призовава да Го 
последваме. Нашето вечно пребиваване с 
Него в непоклатимото Царство зависи от 
отговора ни на този призив. Безкрайното 
величие на задачата, която стои пред нас, 

ма, и седна отдясно на престола Б
Когато се отваряме за още по-голям
дание в духа, ние по този начин пре
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вдъхва страх в сърцето и ума. Страх от лю-
бов, защото може да се окажем напълно 
недостойни за Бога. Страх от болезнения 
подвиг, защото царството небесно се пре-
взема със сила7. Тази битка е неописуема. 
Над човека, победен от злата гордост или 
низките страсти, виси заплахата от „външ-
ната тъмнина”8. И от друга страна: „На оно-
гова, който побеждава, ще дам да седне с 
Мене на Моя престол, както и Аз победих и 
седнах с Отца Си на Неговия престол. Кой-
то има ухо, нека чуе, що Духът говори на 
църквите.”9

Предстои ни гигантска битка. Но това е 
особена, свята битка, съвсем различна от 
братоубийствените войни, които изпълват 
историята на нашия свят от момента на 
първото убийство на Авел от неговия брат 
Каин. Общият за всички ни и единствен 
истински враг е нашата смъртност. Трябва 
до болка да се борим със смъртта, която 
живее в нас, започвайки от самите себе 
си. Евангелието на Господ принадлежи на 
друг, по-висш, надмирен план: нищо в него 

7 Вж. Мат. 11:12.
8 Вж. Мат. 8:12; 13:41-43.
9 Откр. 3:21-22. 61
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„не е човешко, нито е от човек”10. Престъ-
пление е да се принизяват неговите вечни 
измерения, защото тогава то ще загуби си-
лата си да привлича хората, а дори и сми-
съла си. Христовите заповеди: „обичайте 
враговете си” и „бъдете съвършени, както 
е съвършен Небесният ваш Отец”11 – над-
вишават ума и силите ни. Но Христос ни 
е явил това съвършенство в нашата плът: 
„Той е победил света”. Следователно и на 
нас може да ни бъде дадена тази победа, 
ако ние сме с Него. Христос казва за Сво-
ето слово, че е семе: „семето е словото 
Божие”12. Нека това слово да пребъдва в 
нас като семе не от този свят. След смърт-
та, когато попадне в сродни на него усло-
вия, то ще принесе нетленен плод.

Превод: Мила Игнатова

Из книгата „За молитвата”, 
издание на Руенския манастир

10 Вж. Гал. 1:11-12.
11 Мат. 5:44, 48.
12 Лук. 8:11.

Общият за всички ни 
  и единствен истински враг 
 е нашата смъртност.
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Дякон Андрей Кураев

Даровете на Рождеството

Християнството  върна на хората небето
и сега можем да гледаме изгревите и залезите

Джото, Рождество
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Първият дар, който християнството 
даде на хората, е правото да се обръщат към 
Бога лично; на „Ти”. Днес ни се струва напълно 
естествено религиозният човек да се моли на 
Бога. Но в дохристиянския свят това не е било 
възможно.  В езическото богословие висшият 
Бог е или недостижим, или безсилен, или пре-
бивава в бездействие, а светът се управлява 
от частни многообразни „богове” – узурпато-
ри или негови наместници.

Ако езическите народи си позволяват да се 
обръщат към висшето небесно божество 
само като последна надежда във времена 
на най-страшни бедствия, то на християни-
те е било подарено правото на ежедневно 
общуване с Него. Към Твореца на галакти-
ките ние се обръщаме с молбата си за еже-
дневния хляб. И най-простата селянка може 
да се обърне към Господаря на всички све-
тове с молба Той (Абсолютът, пред мисълта 
за Когото философите онемяват) да ѝ помог-
не да си събере картофите…

Християнството вижда в Бога Отец. Не студен 
космически закон, а любящ Баща.

Андрей Кураев e дякон в московския храм „Св. Йоан 
Предтеча”, професор в Московската духовна 
академия, старши научен сътрудник в катедрата 
по философия на религията и религиознание 
на Философския факултет на Московския 
университет, автор на множество книги и 
статии. Роден е през 1963 г. в Москва в атеистично 
семейство. Завършва Философския факултет на 
МГУ, катедрата по научен атеизъм. 

Дякон Кураев си спомня: „Първите религиозни 
автори, които прочетох, бяха Франк и Шестов. Те 
ми показаха, че можеш да бъдеш християнин и при 
това да си човек на ХХ век. След това отец Сергий 
Булгаков напълно ме убеди: светът на духовния 
живот е нещо, за което не можеш да съдиш отвън. 
По времето на третия курс в университета аз 
сериозно „заболях” с Достоевски...”

През 1993 г. постъпва в новосъздадения 
Православен университет като декан на 
богословския факултет. Заедно с това се връща и 
в Московския университет, в родната си катедра, 
която вече се нарича „катедра по история 
на религията”. Неговият курс по Православие 
там е един от най-посещаваните. Пише в 
периодичния печат – „от безизходица”, както 
се изразява сам. Казва - „Нямам високо мнение за 
своя публицистичен талант, да не говорим за 
богословския. Пиша на някаква тема само когато 
виждам, че никой друг не се заема с това...” 

Защитава дисертация в Института по 
философия на Руската академия на науките и по 
богословие в Московската духовна академия. През 
1996 г. става професор по богословие в Руския 
православен университет. На 15 февруари 2003 г. 
Патриарх Алексий го награждава с ордена „Преп. 
Сергий Радонежки” 3-та степен. 

Дякон Андрей Кураев е член на експертно-
консултационния съвет по проблемите на 
свободата на съвестта при Комитета на 
Държавната дума по делата на обществените 
организации и религиозните общности. 
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ХОРАТА ИМАТ ПРАВО ДА НЕ БЪДАТ СЪГЛАСНИ

Християните дразнели езичниците със своята самоувереност, с 
парадоксите на своята проповед, но главно с отказа си да почи-
тат светините на другите религии. И империята започнала пре-
следване на християните, изисквайки от тях търпимост. Хрис-
тияните са ослепявани, но тях се изисквала „широта на възгле-
дите”. Християните били поставяни под възбрана с обяснение-
то, че „Забранено е да се забранява! Не смейте да забранявате 
на вашите привърженици да се молят на нашите богове!”.

Християните предлагат да се различава идейната от граждан-
ската търпимост. Хората трябва да имат право на несъгласие, 
на дискусия, на категорична оценка на противоположните 
възгледи. Но държавата не бива да се меси в тези спорове. 

„Вярата си можеш да защитиш не като убиваш враговете ѝ, а 

като умреш за нея. Ако мислите да ѝ служите, като проливате 
кръв в нейно име и увеличавате мъченията, вие се заблужда-
вате. Нищо не трябва да бъде така свободно както изповядва-
нето на вярата” (Лактанций, Божествено установление, 5,20).

Изискването за свобода на съвестта е дар, който християн-
ските мъченици са донесли в живота на хората.

ЧОВЕКЪТ СЕ ИЗДИГА НАД СВЕТА

Християнството е позволило на хората да погледнат по друг 
начин на самите себе си. Най-важната промяна в човешката 
самооценка е свързана с това, че християнството се отказва 
от един привидно очевиден тезис на езическата философия. 
От гледна точка на езичеството, човекът е част от природата, 
микрокосмос. Микрокосмосът е малък действащ модел на Все-
лената. Християнството е успяло да тръгне срещу тази очевид-
ност. Византийските богослови обявяват, че човекът е по-скоро 
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Твоето Рождество, Христе Боже наш, озари света 
със светлината на познанието. Защото в него онези, които служеха 
на звездите, от звезда се научиха да се покланят на Тебе, Слънцето 

на правдата и да познават Тебе – Изтока от висините.  
Господи, слава Тебе!

Кондак, 3 глас, от  св.  Роман Сладкопевец
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макрокосмос,  поставен в микрокосмоса - защото, съдържайки 
в себе си всичко, което е в този свят, той притежава и още нещо, 
което целият свят не може да побере и което светът не прите-
жава - това е образът на Бога и Божествената благодат, благо-
датното Богосиновство, разумът, личността и съвестта.

Човекът е извисен над целия свят, защото не всичко в човека 
е обяснимо в рамките на законите на мирозданието, в което е 
потопено тялото и нисшата ни психика. Не всичко в нас е роде-
но от този свят - и затова не всичко споделя съдбата на света.

ЕВАНГЕЛИЕТО ПРОВЪЗГЛАСЯВА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

В полемиката си с марксистите Николай Бердяев отбелязва, че 
само от марксистка гледна точка човек е част от обществото. За 
християнина обществото е част от човека, защото в крайна смет-
ка в човека много е предопределено от социалния му произход, 
статут и социален опит. Но човек не се свежда до влиянията, 
които търпи - нито от миналото, нито от обкръжението си.

Дори Херцен е разбирал до каква степен либералната фило-
софия е задължена на християнството. Той пише: „Лицето на 
човека, изгубено в гражданските отношения на древния свят, 
израства до недостижима височина, изкупено от Словото 
Божие. Личността на християнина става по-висша от колек-
тивната личност на града; на нея е открито цялото безгранич-
но достойнство - Евангелието тържествено огласява правата 
на човека и хората за пръв път чуват какво е това…”

ЧОВЕКЪТ Е СВОБОДЕН

Евангелският призив към покаяние известява, че човекът  е 
свободен от това да бъде тъждествен сам на себе си, на сво-
ето обкръжение, на своето минало. Не моето минало през 
настоящето твърдо определя моето бъдеще, а сегашният ми 
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избор. Между миналото ми и момента на моя сегашен избор 
има луфт. И от моя избор зависи коя от причинно следствени-
те връзки, които се протягат от миналото, ще се закачи за мен 
сега. Това, което е било в моето минало, може да си остане 
там; аз мога да се променя...

Ако човекът е част от 
природата, той не може 
да оценява поведение-
то си по други критерии, 
освен природните.  Но 
природните феномени не 
подлежат на нравствена 
прецека... Така се е роди-
ло Кантовото доказател-
ство за съществуването 
на Бога.  Понеже нищо в 
света не може да действа 
свободно, а човекът може, 
значи човекът е нещо по-
голямо от света... Човекът е 
свободен, а значи битието 
му е по-богато от света на 
причинността; човекът е  
свободен, което значи, че 
е „морално необходимо да 
се признае Божието битие.”

ХРИСТИЯНСТВОТО ВРЪЩА НА ХОРАТА НЕБЕТО

Християнството  е върнало на хората възможността да се лю-
буват на небето, звездите, облаците и залезите.

В езическите религии всеки природен феномен е снаб-
ден с име и биография. А доколкото става въпрос все пак 
за приодни феномени, то персонажите на тези митове се 
оказват също така извън морала, както и природните сти-
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хии. Оказват се от другата страна на доброто и злото. В съ-
щото време, ако един предмет в митологията е свързан с 
определено божество, значи при срещата с този предмет 
неизбежно наум идва мисълта за въпросното божество и 
неговите действия. 

Сега спокойно  можем 
да гледаме изгревите 
и залезите. Нашите не-
вярващи съвременни-
ци просто се любуват 
на гледката и поетиче-
ско чувство, близко до 
религиозното, изпъл-
ва сърцата им... Хрис-
тиянството ни казва, 
че звездите нямат био-
графия; както няма би-
ография лампата. Че 
от небето няма да ни 
застигнат нито кръв, 
нито похот... 

ХРИСТИЯНСТВОТО СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА РАЖДАНЕТО 
НА НАУКАТА 

Християнството създаде необходимите условия за  раждане-
то на науката. Научната астрономия е възможна, само при ус-
ловие, че звездите престанат да бъдат богове. Законите, които 
описват как камъкът пада на земята, трябва да бъдат прило-
жени и към движението на звездите.  За да се решат на това 
и да не бъдат наказани, подобно на древногръцкия философ 
Анаксагор, е необходимо обществото и господстващата в 
него религия да се съгласят да видят в звездите „камъни”, а не 
души (тела или очи) на богове...
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Научната астрономия се появява там, където движението на 
звездите се описва не на езика на психологията, а на езика на 
математиката;  тоест на език, който не познама страстите – за-
вист, ревност, любов...

Само религията на Логоса, станал Плът, е могла да позволи на 
езика на математиката (езикът на идеалните числа и форми) 
да се описват процеси, които протичат във физическия свят 
(където няма нищо идеално...)

Научната революция в Западна Европа настъпила на границата на 
ХVІ-ХVІІ век. Науката се е родила не в епохата на атеизма – ХVІІІ в., 
не в епохата на пренебрегване на религиозните въпроси – ХVв., не 
в епохата на религиозна стабилност – ХІІІ в., а в епохата на Рефор-
мацията и Контрареформацията, в епохата на огромно покачване 
на религиозното напрежение в живота на християнска Европа.

УРОК ПО ЕСХАТОЛОГИЧЕСКА ЕТИКА

В степента, в която християнството днес е изтласквано от общест-
вения, културния и университетския живот, старите сенки отново 
започват да се сгъстяват.  Отново става модно да се сливат всички 
религии в една, да се въвлича християнството в езически игри. 
Тревожно е най-вече това, че разговорите за религиозен плурали-
зъм и търпимост отново започват да се водят с такива стоманени 
интонации, че християните се чувстват на прага на нови гонения.

От друга страна, тук се съдържа още един християнски урок: 
умението да живееш, сроиш и работиш, даже когато  знаеш, 
че  твоята  светиня ще бъде разрушена. Това е урок по есхато-
логическа етика. Ние знаем, че в един момент ще станем съв-
сем чужди на света на официалната и масова култура. Знаем, 
че хоризонтът на човешката история е застлан с мрак (името 
на този мрак в християнското богословие се нарича „царство 
на антихриста”). Но това не е причина за отчаяние.

Превод от руски  Илиана Александрова

От книгата на дякон Андрей Кураев „Дары и анафемы: что християнство 
принесло в мир”, източник: сп. „Тома” 
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Ðосен Рашев-Рошпака е сред 
сравнително малкото художници у нас, 

които открито се определят като представители 
на наивистичното изкуство и последователно 
отстояват своята творческа идентичност в това 
направление. Според него обаче, макар че Българя 
е единствената балканска страна, която не е успяла 
да си създаде наивистична школа, съвременните 
знаци на това изкуство тук съвсем не са малко.
Образният свят в картинното пространство на 
Рошпака е изпълнен с топлота, хармоничност и 
лирична виталност. В това ни убеди и изложбата му 
в Галерия за съвременно изкуство „1908” в София, в 
която бяха представени негови живописни платна, 
рисунки и керамични пластики. Експозицията 
даде възможност да се проследи развитието 
на автора от началото на 90-те години, когато е 
все още млад творец, до наши дни. Задъханата 
експресивност от по-ранния му период е 

Йонко БОНОВ  

Йонко Бонов е роден през 
1963 г. във Враца. Завършил 
е българска филология 
във Великотърновския и 
богословие в Софийския 
университет. Бил е 
редактор на общински 
вестници, кореспондент. 
Редактор, издател, 
автор на книги, член на 
Съюза на българските 
журналисти и Съюза на 
българските писатели. 
Автор на множество 
статии в областта на 
изобразителното изкуство.
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„Ръцете, които помагат на всички”  
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заменена от освободени от всякакво 
детайлно излишество персонажи, 
които често пъти имат въздействието 
на символи. Образите в неговите 
композиции, обобщени и изведени в 
типичната стилистика на наивизма, са 
изпълнени със смирение и мъдрост 
пред житейските предизвикателства и 
изпитания. Същевременно те са еманация 
на идеята за непреходните духовни 
стойности. Неговият артистичен свят е 
наситен с обикновени земни хора, които 
обаче населяват висотата на ангелските 
криле. По пътя на техните небесни 
разходки звездите светят в косите им, 
а дори силуетът на Айфеловата кула 
чезне някъде далече долу. Небесни 
образи, дръзнали да се съизмерват с 
божиите пратеници, олицетворяващи 
вечно търсещия стремеж на човека към 
тайнственото трансцендентно начало. 

Характерни за Росен Рашев-Рошпака 
са така наречените пошивани 
картини. Тяхната самобитност, както 
и разнообразните изразни средства, 
с които си служи художникът 
при създаването им, не случайно 
предизвикват най-голям интерес. 
Разбира се, не е трудно да се открият в 
картините на Рошпака непосредствени 
влияния от изкуството на художници 
като Лика Янко, Генко Генков, Димитър 
Казаков-Нерон и др. Не по-малко важно 
е обаче, че пътят, който той си е избрал, 
води началото си от собственото му 
художническо сърце. Затова и го следва 
вярно, с много кураж и настроение. 
Това е път на един изпълнен с духовни 
послания и осеян с много нравствени 
стойности наивизъм, от който всички 
ние можем да се учим на простота и 
човечност. 
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