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Преди години един приятел, протестант, 
реши да празнува Великден в православ-
ната църква с нас. Не помня как точно се 
беше мотивирал; мисля, че всъщност има-
ше сърдечна потребност празникът му да 
бъде по-празничен. Та дойде той, застана 
в храма с всички, поздравяваше радостно и 
гръмко за Възкресението, нареди се да це-
луне Кръста и Евангелието, като се ръкува 
горещо със свещениците, които поздравя-
ваха народа, тупайки всекиго енергично по 
рамото. Те му се зарадваха. Остана на ли-
тургията, че и после, когато се събрахме 
да отговяваме с яйца, козунак и кой каквото 
e донесъл. Усмивката не слезе от лицето 
му; забелязах, защото бях все на тръни и му 
хвърлях по един поглед, като знаех някои не-
гови прежни разсъждения за православната 
църква и нейната нецелесъобразност. 

Мина три часът през нощта и беше време 
да си ходим. Чудехме се как ще стане точ-
но, тогава нямахме коли; бяхме студенти. 
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С него се оказахме в една посока. За 
щастие, имаше няколко таксита на 
стоянката близо до храма, та седнах-
ме  в едно. Шофьорът пушеше мрачен 
и полузаспал, но като чу, че сме до 
другия край на града, едва забележи-
мо се оживи.  Отпуснах се на седалка-
та – вече можеше и малко тишина... 
И в тоя миг в колата прокънтя един 
бодър насочен въпрос: „Господине, вие 
познавате ли Иисус?” Към шофьора. 

Последният се обърна бавно, изме-
ри мисионера с поглед, и реши да 
е по-приветлив, понеже е празник 
все пак. Та отговори: „Не, не го по-
знавам.“ Нашият човек моментално 
вдигна от пода голямата си кожена 
чанта и извади от нея образовател-
на брошура. „А искате ли да знаете 
нещо за него?...” Почна се. Аз този 
път съвсем се облегнах на седал-
ката. Единственото, което ми се 
въртеше в главата, беше: „Остави 
човека на мира!”. 

Дали сте имали ситуации, в които ви 
се е искало да кажете „остави ме на 
мира” на някой настоятелен благове-
стител? Сигурно. И не е непремен-
но такъв човек да е протестантски 
мисионер. Насилени душеспасителни 
акции предприемат и православни 
вярващи. Изобщо, може би всеки би 
се сетил за моменти, в които сам е 
действал по подобен начин. Разбира 
се, воден от добри намерения. 

Ще каже някой, как така да оста-
вим човека на мира? Каква е тази 

„мира”, когато става дума за бла-
гата вест, за спасението, за най-
важните неща в живота. Въпро-
сът обаче е не колко са важни тези 
неща, а има ли човек силата и опи-
та да говори за тях правилно – така 
че да докосва другите. Или често с 
назидателен тон преразказва като 
средношколец чуто и прочетено, с 
което още повече отблъсква хора-
та от вярата и църквата. Отгово-
рът има значение.

И ако не е сигурно дали нашите при-
казки и обвинения ще принесат в ду-
шата на ближния ни плод или пораже-
ние, сигурно е, че молитвата винаги 
дава добри плодове – и в нашия жи-
вот, и в живота на този, за когото се 
молим. Затова и съветва архиманд-
рит Андрей (Конанос) в беседата си 
по-нататък: вместо да настояваме, 
да изискваме, да критикуваме, вмес-
то да се страхуваме за себе си и за 
хората, които обичаме – да се молим. 
Да оставим хората на мира и да се 
молим за тях. И тази молитва, ако е 
от сърце, ще доведе човека до Бога 
много по-бързо, отколкото плътско-
то ни многословно мъдруване, в кое-
то най-често става въпрос за неща, 
които не разбираме достатъчно до-
бре, за да ги обясним на друг човек. И 
не на последно място – става дума 
най-вече за нас. 

Истинската грижа за другия е в лю-
бовта и молитвата. Те са и най-до-
брото свидетелство за нашата вяра.
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Архимандрит Андрей (Конанос) 

Да оставим 
хората 
на мира
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Понякога се случва да дойде човек 
при мен и да ми каже, че пуши, ру-

гае, води порочен живот и аз, като 
съвестен свещеник, съм длъжен да 
му кажа: „Чедо, това е грях!“ Но това 
ли е основният ми дълг? Всъщност 
изповяданото от него означава, че 
той знае, че това е грях.  И моят 
дълг е да направя така, че този човек 
да почувства радостта и любовта, 
с която Бог ни дарява. Но как да го 
осъществя?

Веднъж при мен дойде човек и се раз-
кая за това, че често ругае. Аз, от 
своя страна, бях готов да му кажа 
обичайното в такива случаи – че това 
е тежък грях. Но докато той говоре-
ше, размислих и му казах следното:

„Когато ругаеш, се чувстваш силен и 
важен. Струва ти се, че притежаваш 
голяма сила, та нали ругаеш, използ-
вайки думи, които докосват особено 
значими, свещени понятия. Очевидно 
са ти нужни сила и власт. А кой обик-
новено изпитва такава потребност? 
Хора, чиято сила и значимост не е 
призната от другите. Ето защо те 
започват да го демонстрират по раз-
лични начини: един ругае, друг разру-
шава всичко наоколо, трети измисля 
нещо друго. 

Какъв е проблемът? В липсата на лю-
бов. Тези хора не знаят, че са обичани. 

Защото човек, чувстващ Божията 
любов, не може да Го хули и злослови. 
Това просто е невъзможно.”

От какво действително имат нужда 
подобни хора? Само от забележка от 
свещеника?! Или по-скоро имат нуж-
да от помощ да достигнат общение 
с Този, Който е Любов? Да смекчиш 
душите им, така че да почувстват 
Бога и после да споменават Името 
Му само за да Го славят: „Благодаря 
Ти, Господи за това, че ме обичаш и ми 
даде да видя Твоята любов. Благода-
ря Ти, Господи, за това, че за Теб съм 
ценен повече, отколкото за другите. 
Благодаря Ти за това, че с Тебе се 
чувствам уверено и в безопасност. 
Как бих могъл да Те похуля?“

Всъщност ругаещият човек, който 
похулва Божието име и извършва и 
други подобни непристойни неща, 
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показва с това липса на увереност в 

себе си и вътрешна пустота. Забе-

лежките? Те нищо няма да запълнят. 

Упреците? Те предизвикват само 

съпротивление. Повишаването на 

тона – ще има обратния ефект. 

Да си припомним Притчата за блуд-

ния син – какво направил бащата, или 

нашият Бог? Той прегърнал своя син, 

целунал го, измил го с благовония и го 

облякъл в нови дрехи, дал му пръстен, 

организирал угощение – празник в не-

гова чест. Подарил му щастие. „Оби-

чам те, дете мое! – казал Му. Почувс-

твай обичта ми! Усети, че те обичам 

и че в светлината на Моята любов – 

сладка, очистваща света – всичко, 

което си направил, твоите грехове-

те се стопяват, изчезват. След това 

повече няма да пожелаеш да грешиш, 

защото светлината на Моята любов 

ще те изпълни и утеши.“

Но ето, завръща се у дома по-голе-

мият син, добрият, трудолюбивият. 

Връща се и вижда светлините у дома, 

гостите, веселбата, танците… Из-

виква един от слугите и го пита, как-

во се е случило. „Брат ти си дойде; и 

баща ти закла угоеното теле, защо-

то го прие здрав“ (Лк. 15:27).

Тази фраза ми направи особено силно 

впечатление – прие го здрав. Как така 
го прие здрав, след като блудният син 
изпаднал във всевъзможни грехове? 

„Аз го приех здрав“ – казва бащата. 
Действително той се завърнал, след 
като извършил многобройни грехове, но 
в неговата душа било останало едно 
„чисто“ място – покаяние и искрена 
привързаност към бащата. Именно 
миналото, когато те двамата с баща-
та имали истински, дълбоки и искрени 
отношения, го подтикнало да се върне. 
Неговата душа, бидейки грешна, оста-
вала прекрасна. В нея продължавали да 
съществуват благи намерения, чест и 
достойнство, и стремеж към доброто. 
Така, както и при нас с теб.

А по-големият син?

Той не бил грешник. Но имал стран-
на душа – не можел да се радва на 
щастието на другите и да споделя 
с тях своята радост. Той ревнувал, 
завиждал, все нещо не му достига-
ло. Всъщност той бил действител-
ният блуден син, защото връзката 
му с бащата имала чисто формален 
характер, а умът му бил някъде да-
лече от бащините обятия и обич. 

В примера на по-младия брат вижда-
ме как може да се промени човек. Но 
може и да не се промени. 

Изглежда нас, всъщност, не ни въл-
нува ничия съдба. Дори спасението 
на всички наши близки сякаш не же-
лаем достатъчно силно. Защото ако 
действително силно го искахме, то 
би се осъществило.
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Да вникнем в притчата за блудния 
син. Ако искаме да разберем Господ, 
то най-напред трябва да се успоко-
им, да утихнем и да започнем да Му 
се доверяваме напълно. Ако дори и за 
миг се усъмним в това, че за Господ  
няма невъзможни неща за спасението 
на човека (включително за близкия 
ми човек), ако дори за миг се усъмня, 
че Неговата любов е много по-силна 
от моята любов, това означава, че аз 
искам не спасението на моя ближен, 
а да стане по моему. Е, тогава да 
продължаваме да правим това, което 
толкова ни харесва: да се измъчваме, 
да наказваме себе си и другите, да 
извършваме едни и същи грешки, да 
си удряме главата в стената. Но не 
това трябва да научим от притчата. 

Стига сме правили забележки на хо-
рата! Те няма да доведат до добро.  
За да не ги извърши човек – остави 
го на мира. Преди известно време из-

несох беседа на тема: „Остави свое-
то дете на мира“. Ще го доведеш до 
умопомрачение със своите „полезни“ 
занимания, проповеди. Не го притис-
кайте – то знае, как трябва. По-добре 
направи чудо – вече обясних какво. 
Промени живота на своето дете със 
своето отношение към него – любов, 
благодат, молитва. Дай му свобода. 
Помогни му. И непрекъснато „обезпо-
коявай“ Бога със своята молитва – не 
хората, а Бога. 

Можеш ли да се пробуждаш нощем и 
да се молиш за всички деца на света, 
в това число и за твоето? Прави го. 
Но остави детето на мира. Това важи 
и за другите – остави на мира съсе-
да, съпругата, съпруга, който и да е 
човек – не изисквай от него да бъде 
такъв, какъвто на теб ти се иска. С 
това само го дразниш. 

Но нали Господ ни е заповядал да про-
свещаваме хората. Това е една от 
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най-трудните мисии, защото се осъ-
ществява чрез личната святост, 
смирение и доближаване до Бога, чрез 
личната молитва и благодат, излива-
ща се от нашия собствен живот. Та-
кава благодат не може да внася раз-
дразнение. 

Нима мощите на светците безпоко-
ят някого? Когато светият човек си 
отиде от този свят, при нас оста-
ва неговото тяло, което наричаме 
мощи – тези мощи безпокоят ли ня-
кого? Не.

Мнозина пристигат в Халкида на Ев-
бея за поклонение на чудотворните 

мощи на св. Йоан Руски. Той 
приема всички – грешни, бо-
лни, лоши и добри. Той лежи и 
не безпокои никого, но всич-
ки искат да бъдат в негови-
те обятия. Можем ли и ние 
от този момент да станем 
такива живи мощи? Да запо-
чнем да живеем така, че хо-
рата да идват при нас и да 
се вслушват сами, по своя 
воля. А ако не искат – да не 
ги принуждаваме. Но е нужно 
винаги да виждат нашата 
любов. А търсеният резул-
тат може да се появи чак 
след смърт та ни. Първо ще 
умрем, а другите ще се про-
менят след нашата смърт, 
ако Бог пожелае.  

Разбираемо е, чисто човешко е да 
искаме да видим резултат, но какво 
да се направи, ако Божият промисъл 
не съвпада с нашия? И животът на 
другите хора не винаги се подрежда 
така, както ни се иска.  

Преди няколко дни служихме света Ли-
тургия. В навечерието на всенощна-
та служба едно момче дойде към мен 
и ми каза: „Отче, няма да мога да дой-
да на Литургия утре. Имам среща със 
своето момиче на кафе, а неделята е 
единственият ден, когато може да се 
видим.“ В този момент бях готов да 
кажа това, което свещеникът е длъ-
жен да каже в такъв момент, но ми 
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дойде наум нещо друго. Това ли иска 
да чуе от мен Бог? Или аз считах за 
нужно да кажа, че земният живот 
стремително се носи напред, така 
както съм го чел и проповядвал? По-
рицаване, забележка…  

И тогава мислено се 
обърнах: „Господи, ис-
каш ли да кажа именно 
това на този млад чо-
век? „Чедо, това, което 
се готвиш да извършиш, 
е грях!“ После помислих: това момче 
идва при мен вече три години. Има ли 
смисъл да му казвам, че постъпва не-
правилно? Той го знае. А ако му кажа, 
не отивай на кафе вместо на служба, 
нима ще ме послуша? Ще отиде.

В същото време още една мисъл 
ми дойде наум: ако му кажа да не го 
прави, така в крайна сметка моя-
та съвест ще бъде чиста. И аз ще 
бъда добър, принципен свещеник, а 
родителите и познатите на мом-
чето, като узнаят за нашия разго-
вор, ще кажат: „Браво! Колко строг 
и внимателен е нашият свещеник и 
какви правилни неща говори!“ Да, но 
и момчето знае правилния отговор. 
И какво в крайна сметка трябва да 
направя – да не проваля своя ими-

дж или да му помогна? Помолих се: 

„Господи, просвети ме!“ И в този 

момент дойде и отговорът. Казах 

на момчето: 

– Пожелавам ви приятно изкарване! 

Поздрави своето момиче от мен и й 

кажи: моят духовник ме помоли да ти 

предам, че ни пожелава да си изкара-

ме приятно и се моли за нас. 

Момчето попита:

– Да я поздравя от Вас?

– Да. Какво лошо има в това?

– И какво да й кажа?

– Това, което ти казах: поздрави я от 

мен.

– Добре, отче, съжалявам, че няма да 

мога да дойда на Литургия.

– Какво да се прави, така си решил.

След няколко дни момчето дойде от-

ново при мен и го попитах:

– Как мина?

– Добре, отче. Но когато й предадох 

Вашия поздрав, тя направо онемя.

– Защо?

– Защото получи поздрав от свеще-

ник, на когото бяхме казали, че оти-

ваме на кафе, вместо на служба. Ко-

гато всичко й разказах, тя помоли, да 

Може ли да се пробуждаш нощем и 
да се молиш за всички деца на света, 
в това число и за твоето? Прави го. 
Но остави детето на мира. 
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те попитам, кога може да дойде да 
поговори с Вас. 

Разбирате ли? Това не означава, че 

в душата на момичето се е извър-

шил някакъв велик душевен обрат, 

но кой от нас може да съди за въ-

трешните изменения у когото и да 

било? В крайна сметка в едно съм 

убеден: от една страна, не загубих 

контакт с тези млади хора, а от 

друга – не излъгах, не оскверних на-

шата вяра, нашата Истина и деца-

та знаят, че не постъпват правил-

но. Но получих тяхното доверие, тях-

ната любов. Разбраха, че могат да 

се обърнат към мен, да позвънят по 

телефона, да се срещнем, да погово-

рим и че няма да соча с пръст и да ги 

замерям с критики и забележки.  

Това е бащинската обич и, за съжа-

ление, до този момент аз само я ко-

пирам от светците, които чета. Да 

даде Бог, да дойде този ден, когато 

ние вече няма формално 

да подражаваме на духов-

ните старци и майки, и 

ще действаме, водени от 

сърцето. Но затова е нужно особено 

дръзновение, или по-точно – единение 

с Бога. „Закваската“ я дава Господ, а 

не хората. Ние правим това, което 

правеше Иисус Христос, Богочове-

кът. Той истински и по човешки раз-

бираше хората и затова прощаваше 

на грешниците, идващи при Него, каз-

вайки им: „Иди и не греши повече. Иди 

си с мир.“ 

А ние само повтаряме: „Това, което 

си направил, е грях!“ И ти, и аз знаем, 
че това е грях, 
но за придо-
биването на 
душевен мир 
тези думи не 
стигат. 

„Отче – ще 
каже някой, – вие не ми казахте, че 
това е грях!“ Значи всичко се свежда 
до това, да се произнесе думата грях. 
Добре. Това е Грях. И после какво? 

Променя ли се човек след като сме му 

казали, че греши? И защо тук не доба-

вяме думите на Христос: „Прощават 

º се многото грехове, защото тя об-

икна много“ (Лука. 7:47)? „Дори когато 

си грешил – казва Господ, – ти си тър-

сил любовта и Аз знам това и затова 

те очаквах. Разбирах те, съчувствах 

 Да започнем да живеем така, че хо-
рата да идват при нас и да се вслуш-
ват сами, по своя воля. А ако не искат 
– да не ги принуждаваме.

Да преодолеем в себе си това же-
лание – да осъдим и да критику-
ваме. 



10 11

ти и изпитвах състрадание към тебе 

и сега те прегръщам, без да се гнуся 

от теб“.

Да преодолеем в себе си това жела-

ние – да осъдим и да критикуваме. 

Да се покаем. Притчата за блудния 

син ме подтиква да се разкая, защо-

то слушайки я, започвам да разбирам 

своето недостойнство и неспособ-

ност да разреша подобни проблеми. 

Някои мои приятели, свещеници и 

просто вярващи хора споделят, че в 

дълбините на своята душа те пре-

красно осъзнават, че ние не сме та-

кива, каквито трябва да бъдем. Ние 

не се стремим към светлината, не 

се справяме, но независимо от това, 

съществува Божествената Любов и 

ние се успокояваме, доверяваме Му се 

и заспиваме спокойно. 

Помоли се, но така, че да заспиш спо-

койно, и след това няма да имаш угри-
зения на съвестта, че спиш, а не ча-
каш детето ти да се прибере у дома. 
Повери го на Бога! В този момент, 
докато разговаряме, си представи 
човека, за който толкова много се 

безпокоиш, тревожиш се, че негови-

ят живот, здраве и духовно развитие 

са застрашени. Какво можеш да 

направиш за него в този 

момент? Нищо, освен 

молитва. Ти ще се помо-

лиш и Господ ще го защи-

ти и запази със Своята 

любов и грижа. Бог се грижи за твоя 

ближен.

Не можете дори да си представите 

какво спокойствие ще ви споходи, ако 

разберете това. Ще престанете да 

се тревожите за хората – за всичко 

и за всички грешни, заблудени тук и 

по целия свят. А какво прави Господ с 

тези хора? Прави това, което е необ-

ходимо, Той знае. А ние да се успокоим 

и да кажем: „Слава Тебе, Господи! Ти и 

от блудника дори може да направиш 

целомъдрен, смирен, чист, непорочен 

и прекрасен. Ти можеш всички да про-

мениш. Помогни ми и аз да се променя 

и да разбера, че най-големият греш-

ник съм аз. Помогни ми да се покая 

в душата си, защото ми е изключи-

телно трудно, поради моя егоизъм. 

Та нали трябва да потърся прошка 

от всички, за които мислех, че им е 

нужна помощ, че трябва да бъдат по-

добри. Трябва да се покая пред тези 

хора и да кажа: „Аз бях много по-лош 

от вас. Бях скверен лъжец и лицемер“.

И ако се преструваме в това, макар 

и най-старателно, ние никого няма 

да убедим. Хората много добре раз-
бират, какво става. Един мой познат 

Помоли се, но така, че да заспиш 
спокойно, и след това няма да имаш 
угризения на съвестта, че спиш, а не 
чакаш детето ти да се прибьере у 
дома. 
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разказваше, че 
понякога, когато се моли за някого в 
стаята си, след известно време този 
човек му позвънява и казва: „Звъня ти, 
защото си мислех за теб сега и по-
чувствах силна любов към теб“. При 
това без да съм предприема никакви 
действия – нито обаждане, нито смс, 
само молитва – молитва към Бога, 
като Приятел.

И когато станем приятели с Хрис-
тос, първото което ще чуем: „Кажи 
Ми, какво искаш! Нека да направя 
нещо за теб, така че да почувстваш 
радост!“ Тогава ние ще отговорим: 
„Господи, ето това и това, направи го, 
колкото се може по-добре! Помогни на 
този човек да разбере, как силно го 
обичам“. И веднага Господ ще изпълни 
молбата.  Това е най-доброто.

Но защо хората не се променят. Гос-
под вижда, че сме грешни, но не може 
да ни промени, понеже ние сме така 
убедени в своята правота и святост, 
че нищо не искаме да чуем и живеем 
в „далечна страна“, както се казва 
в притчата. Намираме се далече от 
Бога. Тоест, от една страна, ние сме 
така близо до Него – в Църквата, а от 
друга – сме истински блудни синове. 

И Господ казва: „Какво да направя? 
До кого да се приближа? На кого да 
кажа: „Чедо, правиш не това, което 

трябва“? Са-
мите хора са 
готови да ме 
п о у ч а в а т “ . 
Някои от нас 
дори и на 

Бога могат да казват, че Негови-
те действия са неправилни, както е 
било във времето на Иисус Христос. 
Да, не се учудвайте. И по времето на 
Христос е имало хора, които са Му 
казвали: „Какво правиш? Ядеш в съ-
бота, без да измиеш ръцете си! Не 
спазваш традицията! Извършваш 
чудо в събота! Разговаряш с рибари! 
Това са обикновени рибари, как може 
да разговаряш с тях, Ти не разбираш, 
какво правиш!“

Дори на Бога можем да правим забе-
лежки. Но не можем едно: да се пре-
образим вътрешно, да се променим в 
душата си. Да се променим и да ка-
жем: „Господи, готов съм да чуя от 

Теб за своите грешки и искам да ме 

промениш“. Готов ли си за това? Ако 

си готов – това е чудесно. Допада  

ми много. Така и аз бих могъл да кажа: 

„Господи, вземи и ме промени! Проме-

ни хода на моите мисли, защото са 

неправилни!“

Ето това е покаянието. Покаяние 

няма там, където накриво се гледа 

света, така както ние го виждаме в 

момента. Не е важно дали плачем в 

този момент или не. 

Плачът не е критерий за покаяние, 

защото може да се плаче и по лич-
ни причини. Макар че в този случай 

Покаяние няма там, където накриво 
се гледа света, така както ние го 
виждаме в момента. Не е важно дали 
плачем в този момент или не. 
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плачът не е излишен, 
та нали искаме да на-
правим нещо съвсем 
различно, ново, за пър-

ви път в живота. Но ако няма сълзи – 

няма нищо страшно, първата крачка 

е направена. Ще продължим в същия 

дух, да се учим на това, което не ни 

се удава в продължение на години в 

отношенията със съпруга, съпруга-

та, децата, приятелите, всички хора 

на света. Не се получава, защото 

предизвиква напрежение, съпроти-

вление, злоба.

Може и да не съм прав, но тази притча 

ми се струва много тъжна. Спомнете 

си, как по-големият брат, връщайки се 

от работа, попитал, защо пируват. 

Твоят баща прие брат ти здрав, каза-

ли му те. Твоят брат е жив и здрав, 

с него всичко е наред. Да, извършил е 

грехове, но сега е добре. А какво казал 

в отговор по-големият брат?

Ето какво – не грехът е проблем в 

този свят. Проблем е лицемерието 

на тези, които считат себе си за 

безгрешни. Това е истинската сери-

озна болест и тук нищо вече не може 

да се направи.    

Моля за прошка, ако с думите ми съм 

смутил някого. Простете ми, как-

то бащата е простил на своя син от 

притчата, и мислено ме прегърнете. 

Простете ми, ако не харесвате това, 

което говоря. Ако не искате да се про-

меняте, продължете да живеете така, 

както живеете сега, и вижте послед-

ствията. По тях се ориентирайте.

Ако във вашето семейство царуват 
мир, спокойствие и любов, продъл-
жавайте така да живеете и зана-
пред. Но ако разбирате, че губите 
своите деца, тяхното доверие, че 
започват да ви се смеят в лицето 
или зад гърба (макар да ви изглежда, 
че всичко с тях е под контрол), то в 
такъв случай, ако имате желание и 
разбирате, че е дошло време, замис-
лете се за всичко това и помолете 
Бог да ви покаже пътя, по който да 
вървите. Това е прекрасен миг, кога-
то човек казва на Господ: „Господи, 
нали бях Твой блуден син! Имах те за 
свой баща, бях свещеник, богослов, 
духовен наставник, учител, монах, 
проповедник, мисионер, църковен чо-
век – но бях и блуден син“.

Толкова рязко да се промениш е труд-
но, но трябва. Да опитаме да живе-
ем остатъка от живота си честно. 
Много от вас са млади, щастливи, 
животът е пред вас и би било добре, 
ако от този момент се промените и 
преживеете шестдесет, седемдесет 
години така. И на нас, по-възрастни-
те, предстои да се потрудим, за да 
променим себе си, дори и само за един 
ден – толкова, колкото ни даде Господ.

Превод на руски:  
Елизавета Терентиева

Превод на български:  
Мария Иванова

Източник: pravmir.ru

Ето какво – не грехът е проблем в 
този свят. Проблем е лицемерието на 
тези, които считат себе си за без-
грешни
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ИЗРЕЧЕНИЯ 
ЗА МЪЛЧАНИЕ
Венета Дякова
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Господи и Владико на моя живот, не ми 

давай дух на безделие, униние, властолю

бие и празнословие…

Из молитвата на св. Ефрем Сириец

Т рудно е да се обобщи така-
ва мозаечна сбирка, каква-

то е наскоро издадената книга на из-

дателство „Омофор“ – „Победената 
тъга“ (аскетически поучения за де-
пресията). Посветена е на духовните 
усилия и възможности за преодолява-
не на депресивните състояния, тъй 
характерни за уморения, изнервен, 
обезкуражен съвременен човек. Всеки 
фрагмент в книгата (те са около две 
стотици) е подобен на разноцветно-
то скъпоценно камъче на мозайката, 

1515
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шлифовано от духовната жива вяра 
и изстраданата православна опит-
ност на свети мъже – отшелници, съ-
зерцатели, духовни старци, новомъ-
ченици. Привидната фрагментност 
на книгата я оприличава на малка 
антология, събрана от православния 
опит в борбата за човешката душа; 
един своеобразен поглед към „Добро-
толюбието“, към богословието на ми-
стическата опитност.

  

Първоначално някак не ми се искаше 
да остана във взаимовръзката „опит-
ността на православните подвижни-
ци“ – „депресията“: – православната 
духовна практика ме отнася към вя-
рата и радостта в Господа, а депре-
сията – тук, в битието на днешния 
ни свят, света на съвременното раз-
биране за хуманизъм, в нашата добре 
устроена с много удобства джунгла. 
Тук, в нашето място и живот на из-
гнаници, обременени не само с пър-
вогреха на праотците, а и заразени 
с толкова страдания, болки, тъга, 
отчаяност, депресивност. Светият 
старец Варсануфий нарича отчаяние-
то демонска сила, дяволско дихание, 
отровна стрела, измама на лукавия, 
който поробва само невежите, непо-
знаващи достатъчно Личността на 
Иисус Христос и Неговата безкрай-
на доброта. А руската новомъченица 
Мария Гатчинска определя депреси-

ята – „това понякога много тежко 
душевно страдание“ – като „духо-
вен кръст, който се дава за полза на 
грешника, за да се покае“…

В тази книга депресията има мно-
го имена: тъга, скръб, униние, без-
волие, угнетеност, жалост, грижа, 
отчаяние, безнадеждност. Страшни 
думи, погибелни. Истинско нещастие! 
Всъщност човекът търси лек за ду-
шата си, защото усеща, че болката е 
именно там, в душата.

 

Защо се смущаваш, душо 
моя?

Първоосновите на православната 
психология и психотерапия отдав-
на са положени именно от светите 
отци на Църквата, проницали с Хри-

стов разум и „прочели“  цялата дълбо-

чина и всички кътчета на човешката 

душа, сърце и ум. Естествено, в ос-

новата на депресивните състояния, 

както и на цялата психосоматика, 

стои грехът: помислите, страсти-

те, прилозите. Молдавският подвиж-

ник св. Паисий Величковски в едно от 
своите слова изброява  четиридесет 
и една страсти, в чиито безплътни 
мрежи демоните, бесовете, „подобно 
на хитър ловец“, улавят души, помра-
чават умове, крадат времето ни, за 
да го направят празно и безполезно, 
да го обезсмислят…

16
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Безнадеждност, ти си 
равна на безбожие!

Безнадеждността е отричане от 
всичко – отричане от надеждата, от 
небето, от Твореца на вселената, от 
Божия промисъл и всемогъщество, 
на които се крепи светът! Отричаш 
Спасителя и Изкупителя на намира-
щите се в скърби. Безнадеждност, 
ти плашиш смелите, всяваш страх у 
доблестните, правиш мъжествените 
плахи, сломяваш подвизаващите се за 
истината, правдата и честта като 
ги превръщаш в роби! – Ето с таки-
ва думи св. Нектарий Егински укорява 
безнадеждните и страхливите, отка-
зали се от надеждата – котвата на 
спасението, – пише той в словото си 
„Към Господа на небесата“. И утвърж-
дава: „Безнадеждност! Ти си равна на 
безбожието!“

Или другаде: „Отчаяние! Страшна 
дума, която значи погибел… Отчаяни-
ят, който е вдигнал ръце от всичко, 
вече не бърза към Лекаря на душите. 
Макар и да живее, той вече е умрял. 
Нещастен човек!“

С подобни силни думи св. Николай Ве-
лимирович отстоява вярата, пишей-
ки за светиите: „Вярата те пази в 
болест и от болести, в трудност и 
от трудности, в тъма и от духовна 
тъмнина, в отчаяние и от отчаяние, в 

самота и от самотата, в смърт и от 
смърт. Вярата те защитава и пази 

от самата смърт! Наистина, дори и 

от смъртта, а атеистите даже не 

знаят, че съществува защита от 

смъртта… Всяка смърт е мъртва, а 

атеизмът е жива смърт!“

„Ако този свят има 
душа – тя е тъга“

Светиите оприличават тъгата на 

входна врата за депресията. Всичко 

в света е толкова тъжно, че не може 

да се изкаже. Ако този свят има душа, 

тогава тя е тъга – морно и горчиво 

заключава св. Юстин Попович в свои-

те „Философски пропасти“. А много 

преди него Блажени Августин изпо-

вядва: „Накъдето и да се обърне чо-

вешката душа, освен към Тебе, Госпо-

ди, тя бива прикована към скръбта“. 

– Дали пък и Бог не тъгува? Сигур-

но не престава да тъгува над този 
свят, над всеки човешки грях… Дали 
скръб и тъга не обливат пресветло-
то Божие Лице?..

Но „кой е познал ума Господен, та да го 
обясни? А ние имаме ум Христов…“ – 
е написал св. ап. Павел до коринтя-
ните. – Без Господ Иисус Христос 
човешката душа би била в състояние 
на вседневен ужас, на проклятие и лу-
дост. И само „върху огнените колес-
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ници на копнежа по Христос“ душата 
на човека може да се възнесе там, къ-
дето мировата скръб се превръща в 
тиха слънчева тъга, граничеща с ве-
чна радост.

И скърбите са дар от 
Бога. А св. ап. Павел се хвали 
със скърбите…

„От писмото ти виждам, че те е по-
робил духът на тъгата – сериозна 
страст, против която вярващият 
християнин трябва да се съпроти-
влява, усърдно да се подвизава,…да 
упорства в молитва и добри дела; 
да се моли, да мисли за смъртта, 
за Христовия съд, за вечните мъки 
и веч ната светлина… Ако човек 
се труди духовно, той страда и се 
мъчи, докато благодатта не го по-
сети. Тогава мислите се очистват, 
а страстите утихват и постепенно 
изчезват…

Дори и Божиите светии понякога 
са били побеждавани от демонско 
отчаяние и тъга. Тогава какво да 
очакваме ние, грешните? Уви, вра-
гът често ни уязвява с гняв и уни-
жение, тогава сърцето бива обзето 
от тежко отчаяние. Чрез духа на 
тъгата врагът мнозина е отклонил 
от тесния път на спасението към 
широкия, който води към погибел… 

Непрестанно да се обръщаме към 

Бога, всеки миг да бъдем с Него, за 

да не ни обладаят грях и демонска 

тъга… Помни, че Господ е тук. Той 

ще прекоси морето, ходейки по вода-

та, и ще се яви близо до лодката, за 

да ти помогне! Господ винаги пома-

га, щом Му открием сърцето си и се 

подвизаваме в Неговите заповеди. 

Ако понякога отлага идването Си, 

то е защото не е настъпило време-

то! В уречения час Той ще дойде!.. 

Лекарството против тъгата е връ-

щането на благодатта. Тъй като 

благодатта идва по Божия воля, 

всичко, което можем да направим, е 

да молим Той да ни освободи от на-

шата сухота на душата и окаменя-

ло безчувствие… “

Тези поощрителни писания са от 

св. Тихон Задонски, св. Теофан За-

творник, св. Йоан Кронщадски като 

утеха и духовна подкрепа; нищо че са 

отправени към монаси и отшелници: 

нима и ние не сме по своему мона-

шестващи в света!.. А св. ап. Павел 

в писмото си до римските граждани 

направо се хвали: „… но ние се хвалим 

и със скърбите, като знаем, че скръб-

та поражда търпение, търпението – 

опитност, опитността – надежда, а 

надеждата не посрамя, защото лю-

бовта Божия се изля в нашите сърца 
чрез дадения нам Дух Светий“.
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Депресивна 
тревожност? – Мисли за 
смисъла!

Бог не е вложил унинието в нашата 
природа, за да му се предаваме нера-
зумно, нито да се погубваме от уни-
лост, а за да придобием полза  – пише 
св. Йоан Златоуст. – Но времето за 
униние не е когато ни причиняват зло, 
а времето, когато правим зло! Ние 
сме объркали реда и сме разменили 
времената: правейки голямо зло, не 
се съкрушаваме и смиряваме нито за 
миг, а понесем ли макар и малко зло 
от някого – падаме духом, в гняв или 
в отчаяние!... Просто насочи мислите 
си към Всевишния!

Животът ни е даден да ни служи, а не 
да му служим ние. Като превръща жи-
вота в идол, човек престава да раз-
бира неговия смисъл и изпада в със-
тояние на депресивна тревожност. И 
подобно на кон, продължава да влачи 
живота вече като тежко бреме, вече 
с отчаяние; накрая бива поробен от 
безчувствие и равнодушие. Ако чо-
век желае да бъде свободен и трезв, 
не трябва да забравя смисъла на жи-
вота. – Това са размисли на един от 
оптинските старци.

Що се отнася до 
демоните – не им вярвай!

Според преподобни Йоан Лествичник 
демонът, врагът на човека, ни напа-
да предимно с две основни примки: 
или с гордост и суета, или с боязли-
вост и отчаяние… – Но ти не допус-
кай демонът да те смути, обърка и 
разстрои – пишат свети отци от 
шести век. – Никакво изкушение или 
страдание не може да ти се случи 
без Божие допускане. Ако Бог допус-
не – то ще е за наша душевна полза 
и поука. Но демоните представят 
това в друга светлина; те сеят се-
мето на злото в тебе и ти нашеп-
ват лъжливи помисли и представи. 
Претърпи всичко с радост и усмивка. 
Що се отнася до демоните – не им 
вярвай, те се стремят единствено 
да те смутят и объркат по всички 
възможни начини…

А св. Йоан Златоуст смята, че не де-
монът предизвиква унинието, а всъщ-
ност унинието подсилва този човеко-
ненавистен паднал дух, като навява 
лоши мисли. За това свидетелства 
св. ап. Павел, който не се е плашел от 
демона на скръбта, а по-скоро от пре-
голямото човешко униние. Затова ко-
гато пише до гражданите на Коринт, 
съветва ги все пак да простят греха 
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на коринтския беззаконник, да про-
явят към него милост и любов, за да 
не пропадне той от преголяма тъга и 
униние.

 

„Вечер настъпва плач, а 
сутрин – радост“

Какви ли не примери привеждат ду-
ховните отци, за да укрепят унили-
те, малодушните, депресираните, 
роптаещите. От Давид до Петър и 
Юда. Апостол Юда, предателят, бил 
малодушен и неопитен в борбата, 
и врагът, виждайки отчаянието му, 
го нападнал и подучил да се обеси – 
пише св. Серафим Саровски. – Про-
тивно на него, апостол Петър, несъ-
крушимата скала, опитният борец, 
не се отчаял, нито се обезсърчил, 
когато паднал в грях, а пролял горчи-
ви сълзи от горещо сърце; виждайки 
сълзите в пламенните му очи, злият 
дух побягнал през глава, като ридаел 
от яд…

За християнина тъгата е изгуби-
ла отровното си жило. Радвай се и 
се весели, защото тъгата е огнен 
пламък, който пречиства златото. 
Не забравяй, че ръката, която те 
наказва, ти дава и най-големите да-
рове. „Защото гневът Му е за миг, 
благоволението Му за цял живот: 
вечер настъпва плач, а сутрин – 
радост… – пее псалмопевецът Да-
вид. – Няма да се поколебая наве-

ки… Господи, бъди ми помощник!.. Ти 
обърна тъгата ми в ликуване“.

Страх и радост неразделно! Страх 
и радост с трепет (Пс. 2:11). Но и с 
внимание радостта да не прерасне в 
безгрижие, нито пък страхът да уга-
си радостта… Обратно на днешните 
модерни призиви за позитивност…

Колко поучения, препоръки, 
колко много помощ!

Книгата  „Победената тъга“ е пъл-
на с поучения, спасителни слова, ду-
ховни ръководства, с изкуството на 
молитвата, с препоръки за деятелен 
живот. И с възклика на св. Теофан 
Затворник: „О, радостна светлина“!.. 
Една цветосбирка от богоозаре-
ни  мисли и опит на свети отци на 
Църквата. – Но книгата в никакъв 
случай не е нито леко, нито някакво 
сантиментално четиво за убиване 
на свободно време, още по-малко пък 
– за поощряване към тъй модерното 
днес „позитивно мислене“. Напротив, 
всеки от тези мъдро-тежки мозаеч-
ни фрагменти от православната съ-
кровищница изисква също тъй мъдро 
възприемане в кротост и мълчание. 
Със сигурност книгата „Победената 
тъга“ е замислена, преведена и изда-
дена за полза на мнозина читатели, 
които искат да напредват в пътя на 
православното лекуване и спасяване 
на душите си.
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И всички ние подир тази 

върволица: любовта върви 

отпред, след нея нашите 

приятели светиите, после 

молитвите ни, които, вяр

ваме, че трогват Бога, под

буждат Неговата милост; 

и крехката ни, но и дръзно

вена вяра, че ще ни преве

дат отвъд – към небесното 

Божие Царство. 
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Депресията е духовен кръст. Тя се дава за полза на грешника, който 
не знае как да се покае, тоест, на онзи, който след покаянието 
отново пада в предишните грехове... Затова съществуват само 

две лекарства, които могат да лекуват това понякога изключително тежко 
душевно страдание. Човек трябва да се научи на покаяние и да покаже неговите 
плодове. Или пък да носи този духовен кръст – със смирение, благост, покаяние и 
голяма благодарност към Господа, спомняйки си, че Господ вменява за покаяние 
носенето на такъв кръст... Накрая настъпва голяма утеха, когато човек разбере, 
че неговата обезкураженост всъщност е неприет плод на покаяние, тоест, един 
вид несъзнателно самонаказание поради отсъствието на желаните плодове... 
Това би трябвало да ни направи по-кротки, депресията постепенно да изчезне и 
да се родят истински плодове на покаяние... 

Преподобномъченица Мария (Лелянова), Гатчинска
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Пре по доб но мъ че ни ца Ма рия се ро-
ди ла през 1874 г. в Пе тер бур г 

в се мейството на търговеца Алек-
сандър Ива но ви ч Ле ля но в и в свето-
то кръ ще ние би ла на ре че на Ли дия. 
Семейството живеело недалеч от 
Но во де ви чия манастир до храма „Пре-
ображение Господне” на За бал кан ския 
булевард. Бащата починал, когато 
Лидия навършила три и половина го-
дини, а сестра º Юлия – година и по-
ловина, и те останали на грижите на 
майката и по-големите братя. 

Ли дия учела в девическа гимназия, но 
малко преди да завърши се разболяла 
от енцефалит, вследствие на което 
получила болестта на Пар кин со н, а 
след това и ревматизъм и подагра. 
На матурата я докарали в инвалидна 
количка. Род нините положили много 
усилия, за да помогнат на момиче-
то, тя била преглеждана от прочути 
руски лекари, закарали я в чужбина за 
консултации с европейски специали-
сти, но ни кой не можел да º помогне.

Бо лестта придобила тежки и неизле-
чими форми и през 1909 г. по съвет на 

ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦ А  МАРИЯ 
     (ЛЕЛЯНОВА), ГАТЧИНСКА

Дните, през които се чества паметта º:

7 февруари (подвижна 
дата) – Събор на руските 

новомъченици и изповедници; 

17 април

лекарите семейството се преселило 
в Гатчина (градче близо до Петер-
бург – б. пр.). В те че ние на 20 годи-
ни Ли дия лежала неподвижно по гръб, 
всяко движение и допир º причинявали 
нетърпима болка. Но Ли дия не роп-
тае ла и понасяла болестта със сми-
рение, приемайки я като воля Божия, 
на ко ято се покорявала напълно; бла-
го да рение на тези страдания тя се 
научила на непрестанна молитва и 
придобила памет за смъртта. След 
като майката и братята починали 
и Лидия останала сама със сестра 
си Юлия, започнали да им помагат 
заселилите се у тях вярващи жени. 
Крот ката болна била посещавана 
често от свещеници, край леглото 
º се служели молебени и дори се об-
разувал кръжец от жени, които пеели 
не само по време на домашните мо-
лебени, но и в храма. При пълна непод-
вижност на тялото и дори на лицето 
способност та да говори се запазвала 
у Лидия: тя говорела с полузатворена 
уста, сякаш през зъби, стараейки се 
да произнася думите бавно и една по 
една, за да я разбират правилно.

Житие

Игу мен Да мас кин (Ор лов ски)
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Про ф. Иван Ан дре ев, който посетил 
монахиня Мария през март 1927 г., се 
оплакал от измъчващата го меланхо-
лия, която продължавала понякога до 
няколко седмици и от която той не 
знаел как да се избави. 

„Меланхолията (депресията) е духо-
вен кръст. Тя се изпраща като помощ 
за каещите се, които не умеят да се 
каят, тоест след покаянието изпа-
дат в предишните си грехове. Само 
две лекарства лекуват това понякога 
твърде тежко душевно страдание: 
трябва или да се научим да се каем и 
да принасяме плодове на покаянието, 
или да носим със смирение, кротост, 
търпение и голяма благодарност на 
Господа този духовен кръст, помней-
ки, че това ни се вменява от Госпо-
да за плод на покаянието… Защото 
какво голямо утешение е да съзна-
ваме, че мъката, която изпитваме, 
е… под съ зна тел но самонака за ние за 
липсата на плодовете, които трябва 
да дадем. От тази мисъл трябва да 
изпаднем в умиление и тогава мъката 
постепенно ще се стопи и ще дойдат 
истинските плодове на покаянието”. 

Това е част от отговора на матушка 
Мария към проф. Андреевски в отго-
вор на неговите жалби от непоноси-
мата душевна мъка, която изпитвал. 
“От тези думи, споделя той, се по-
чувствах тъй, сякаш някой ми е на-
правил операция и е изрязал духовен 
тумор от душата ми… Аз излязох 
като друг човек“[3]. 

Дъл гото и смирено понасяне на теж-
ките мъки пречистило душата на 
праведницата и Господ я дарил с даро-
вете на прозорливостта и духовното 
утешение. С течение на времето при 
нея започнали да идват много хора, 
за да я помолят за съвет и молит-

ва; идвали не само миряни, но и све-

щеници и архиереи. Пет ро град ският 

митрополит Ве ни а мин[1] бла го сло вил 

по движ ни цата за монашеско постри-

жение. През 1922 г. в гатчинското 

по дво рие на Пя ти гор ския жен ски ма-

на сти р, в хра ма „Покров Богородичен” 

при огромно струпване на народ ар хи-

манд ритът от Алек сан дро-Невската 

лавра Ма ка рий (Вос кре сен ски) я замо-

нашил с името Ма рия.

Всеки ден я посещавали множество 

хора; те чакали на опашка в преддве-

рието, мнозина º носели продукти и 

пари, които тя раздавала на нуждае-

щите се. По спомените на проф. Ива н 

Ми хай ло ви ч Ан дре ев монахиня Ма рия 

има ла невероятна дарба да утеша-

ва и да изцелява страдащите души. 

„Един младеж, изпаднал в униние след 

ареста и интернирането на своя 

баща свещеник, излезе от стаята на 

матушка с радостна усмивка, решил 

да приеме дяконски сан. Млада жена 

премина от скръб към светла радост, 

също решавайки да стане монахиня. 

Възрастен мъж, страдащ дълбоко от 
смъртта на сина си, излезе изправен 
и ободрен. Възрастна жена, влязла с 
плач, излезе спокойна и твърда“[2].

http://azbyka.ru/days/sv-marija-leljanova#p3
http://azbyka.ru/days/sv-marija-leljanova#p1
http://azbyka.ru/days/sv-marija-leljanova#p2
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Пет ро град ският митрополит Ве ни-
а мин посетил подвижницата малко 
преди своя арест и мъченическата 

си гибел. По да рявайки º своя снимка, 

той написал: „На дълбоко почитаната 

от мен стра да ли ца ма туш ка Ма рия, 

уте шила освен мнозина други, също и 

мен грешния“[4].

В на ча лото на 1932 г. без бож ниците 

пристъпили към арести на монасите 

и монахините от закритите по-рано 

манастири.

„В усло ви ята на изострянето на кла-

совата борба и на ожесточената 

съпротива, която контрареволюцион-

ните елементи оказват на развитие-

то на социалистическите форми на 

стопанството, активна роля игра-

ят църковниците… опитвайки се с 

всички начини да противодействат 

и да пречат на делото на социалис-

тическото строителство… – пи-

са ли служителите на Ле нин град ско-

то ОГПУ. – Въпреки че манастирите 

бяха по различно време официално 

закрити, мо на хи ните… от тези ма-

настири ги поддържаха в скрит вид и 

представляваха добре ор га ни зирани 

групи контрареволюционно и антисъ-

ветски настроено монашество, край 

което се групираха контра ре во лю ци-

он ните еле мен ти, а именно: хора от 

миналото, кулаци, лишени от права 

лица, бивши полицаи и т. н.

Об ще жи тията на монахините от не-

легалните манастири се посещаваха 

в голямо количество както от мест-
ното население, така и от пришълци 
от други райони. Сре д тези посети-

тели… мо на хи ните водеха антисъ-

ветска агитация и разпространява-

ха провокационни слухове, насочени 

срещу съветската власт и нейните 

начинания.

С цел предотвратяване на по-ната-

тъшната антисъветска дейност на 

контрареволюционните монашески 

групи Ле нин град ският опер сек то р на 

ОГПУ през февруари… 1932 г. проведе 

операция, в резултат на която бяха 

аре сту ва ни…“[5] се демдесет и шес-

тима човека.

„За критото през 1922 г.… По кров ско 

по дво рие на Пя ти гор ския жен ски ма-

настир фактически продължаваше 

да съществува до последно време, 

като при това мо на хи ните от това 

подворие продължаваха да си живеят 

по къщите на подворието и с нищо не 

промениха живота си както в духов-

но, така и в битово отношение“[6].

„Ду хов но мо на хи ните от ликвидирано-

то подворие… се групираха около тъй 

наречената майка Мария, боледуваща 

от ревматизъм и подагра в течение 

на 20 години в толкова силна форма, 

че се намираше постоянно в лежа-

що положение в течение на цялото 

това време… Посещаваха я в голямо 

количество посетители не само от 
градското население, но и селяни от 
различни места, за да получат от нея 

http://azbyka.ru/days/sv-marija-leljanova#p4
http://azbyka.ru/days/sv-marija-leljanova#p5
http://azbyka.ru/days/sv-marija-leljanova#p6
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съвет как да постъпят след едни или 
други сполетели ги несполуки…“[7]

Мо на хи ня Ма рия би ла аре сту ва на на 
19 фев руари 1932 г. По време на ар-
еста двама служители на ОГПУ за-
станали до леглото на монахинята 
и, хващайки я за изкълчените ръце, я 
повлекли по пода и по земята, а след 
това, залюлявайки я за ръцете и кра-
ката, я хвърлили в камиона. И все пак 
да държат монахиня Мария в затвора 
било поради болестта º невъзможно. 
Настанили я в затворническата бол-
ница; тук я разпитал следователят. 
По твърждавайки, че е привърженичка 
на митрополит Йоси ф (Пет ро вих), 
мо на хи ня Ма рия ка за ла: „Смятам, че 
мит ро по лит Сер гий на праз но нареди 
да се молим за съветската власт, – 
на нея това не º трябва. И изобщо, 
нека за нея да се моли онзи, който 
иска… Смятам, че трябва да се мо-
лим за властта в случай, че това [на-
истина] е власт“[8].

Сви де те лите, разпитани от следова-
телите на ОГПУ, еди но душ но заявили, 
че в града и околностите му всички 
смятат мо на хи ня Ма рия за свят чо-
век, надарен от Бога с дарбата на 
прозорливостта. На 22 мар т 1932 г. 
Колегията на ОГПУ осъдила мо на хи-
ня Ма рия на лишаване от „пра вото да 
живее в Мос ков ската и Ленинград-
ската области, Харковския, Киевския, 
Одеския окръзи, Северокавказкия 

край, Дагестан, Казан, Чита, Иркут-
ск, Хабаровск, Ташкент, Тифлис, Ом ск, 
Ом ския район, в Ура л и граничещите 
с него окръзи за срок от три години… 
със закрепване към избраното мес-
тожителство“[9].

Мо на хи ня Ма рия починала на 17 ап рил 
1932 г. в затворническата болница в 
Петроград и била погребана на Смо-
лен ското гробище.

Игу мен Да мас кин (Ор лов ски). Из кни
гата „Жи тия но во му че ни ков и ис по
вед ни ков Рос сий ских ХХ ве ка“. Тверь, 
2006. С. 2732.

Бележки

[1] Све щено мъ че ник Ве ни а мин (в света Ва-
си лий Пав ло вич Ка зан ски); па метта му се 
чества на 31 юли/30 ав гу ст.

[2] Про то пре сви тер М. Поль ский. Но вые му-
че ни ки Рос сий ские. Джор дан вилл, 1957. Т. 2. 
С. 255.

[3] Пак там. С. 256.

[4] Пак там. С. 255.

[5] УФСБ Рос сии по Санкт-Пе тер бур гу и Ле-
нин град ской обл. Д. П-8894. Т. 2, л. 480.

[6] Пак там. Л. 454.

[7] Пак там. Л. 456.

[8] Пак там. Л. 376 об.

[9] Пак там. Л. 580.

Превод Андрей Романов

http://azbyka.ru/days/sv-marija-leljanova#p7
http://azbyka.ru/days/sv-marija-leljanova#p8
http://azbyka.ru/days/sv-marija-leljanova#p9
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РОПАР  
НА ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦАТА МАРИЯ  (ЛЕЛЯНОВА) 
 
глас 4
Агница Твоя, Иисусе, Мария/ утешение рабом Твоим в годину лютую 
явися,/ крепост веры и благочестия показавши,/ мучения претерпе от 
богоборцев./ Тоя молитвами яко милостив спаси души наша.

ОНДАК  
НА ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦАТА МАРИЯ (ЛЕЛЯНОВА)
глас 4

Страдалице и благовестнице пречудная,/ молитвенице за всех скорбя-
щих и страждущих,/ преподобномученице мати Марие, /молися Госпо-
ду Богу со всеми новомученики Росийскими/ спасение нам даровати и 
помиловати души наша.
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Димитър Попмаринов

 

първи въпроси

МЕЖДУ ВЯРАТА 
И РАЗУМА

МЕ
ЖД

У 
ВЯ

РА
ТА
 И

 Р
АЗ

УМ
А

Д
им

ит
ър

 П
оп

м
ар

ин
ов

9 789542 972495

Це
на

 10
 лв

.

н
о
ва

 
к
н
и
г
а
 
н
а
 
и
зд

а
т
ел

ст
во

 
О
М
О
Ф
О
Р



28 29

Темата не беше предвидена да се по-
яви на тези страници. Събитията 
(атентатите) в Европа и света оба-
че се развиват така бързо, че макар 
и накратко тя се нуждае от освет-
ление, с оглед на повдигнатите в кни-
гата въпроси. Темата е и логическо 
продъжение на предишните  редове, 
показващи  плодовете на модернизма 
и постмодернизма, макар от по-друг 
ъгъл. Разглеждането на въпроса се 
налага и с оглед на това, че за религи-
озния тероризъм, според личното ми 
мнение, не се говори честно и откри-
то. Фактите се заобикалят и замаз-
ват, съобразени с т.нар. политическа 
коректност, т.е. с гледната точка на 
изграденото общо лицемерие, пакети-
рано в празни фрази и лозунги, внуше-
ни чрез средствата за осведомяване. 
Някои дори са склонни изобщо да не 
говорят за религиозен тероризъм, да 
отрекат, че явлението има религиоз-
ни корени и да го сведат само до соци-
ални, културни, политически или други 
характеристики, които то без съмне-
ние има.

Въпросът, който най-много се отбяг-
ва и заобикаля, е този за мотивите. 
Избягва се по всякакви начини да се 
каже честно и открито, че мотивите 
за ислямския тероризъм и идейното 

му оправдание са изцяло религиозни. 
От световната история е известно, 
че религиозните войни са най-жес-

токи и брутални. Основният мотив, 

аргумент на тези, които са с проми-

ти мозъци и са оръдия в ръцете на 

терора, преките изпълнители, е ре-

лигиозен – израз на фанатична вяра. 

Никой не би тръгнал срещу основния 

жизнен инстинкт за самосъхранение, 

ако не вярва, че преследва по-висша 

цел, онтологическа сигурност, свър-

зана с убеждението и надеждата, че 

ще получи истински живот в отвъд-

ното. Друг е въп росът как тази на-

чална мотивация бива направлявана, 

контролирана и използвана впослед-

ствие. Изпълнителите, в края на ве-

ригата, т.е. манипулираните и моти-

вираните да осъществят тези ужас-

ни дела на убийства и самоубийства 

в името на Бога в края на краищата 

са измамените. Те губят както зем-

ния си живот, така и бленувания рай 

в отвъдното, за който се жертват. 
Ясно е, че тяхната вяра е употребя-
вана за други, много по-емпирични 
и прозаични цели – геополитически 
сметки, сфери на влияния, големи кор-
поративни и финансови интереси на 
международния капитал, материални 
облаги и власт. 

Религиозният тероризъм
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Но това не отменя основния мотив, 

който е религиозен – вярата. Опи-

тът показва, че на най-предната 

линия, камикадзетата са само млади 

хора, с крехка психика, промити мо-

зъци, чиста вяра. Много рядко сред 

тях ще се намери човек, който да е 

по-възрастен от двадесет и пет го-

дини. В душите на тези младежи, на 

които липсва духовен опит – търсе-

щи истината и готови да се жерт-

ват за нея – настъпва антрополо-

гична деформация, изпразване от бо-

жественото начало, дадено на чове-

ка, демонична метаморфоза, духовна 

катастрофа. Това е нагледен пример 

как злото в най-перфидна форма се 

представя за добро. Без истинска-

та Христова вяра, която проповядва 

любов, отрича смъртта и иска не-

възможното – любов към врага – чо-

векът се потапя в мистиката на ин-

ферналното. Настъпва антропологи-
ческа деградация и трансформация. 

Човекът изгонва доброволно от себе 
си Божията благодат и се предава 
на демоничната воля и власт. Така 
тероризмът (не само ислямският) се 
превръща в сатанинската, обратна-
та страна на християнското преоб-
ражение. 

Подобно изкривяване е имало и в ис-
торическото християнство, което е 
успяло чрез вътрешните си сили да 
го преодолее. Става въпрос за наси-
лието над съвестта през Среднове-
ковието в Римокатолическата църк-
ва (инквизицията, индулгенциите и 
пр.), оправданието на робството в 
протестантизма, горенето на ве-
щици и пр. Все пак християнството 
е успяло да изживее тази силна съ-
блазън и рана. Сега е ред на исляма 
да покаже чрез вътрешните си съ-
противителни сили, че наистина е 
на страната на доброто, за да пре-
одолее идейно и практически този 
образ, който се изгражда за него от 



30 31

терористите1. Ислямът, ако иска да 
остане религия, достойна за уваже-
ние, трябва ясно и на дело, а не само 
декларативно  да разграничи дос-
тойнството си от недостойнство-
то на ислямските терористи (па-
рафраза на Н. Бердаяев относно дос-
тойнството на християнството и 
недостойнството на християните). 
Макар и мотивите на бунта срещу 
греха и покварата на съвременното 
дехристиянизирано общество да са 

1 Иначе ще се окаже, че имат основание 
тези, които подозират мюсюлманите 
в скрита симпатия към това, което 
вършат терористите. За пример може 
да служи случката на футболен мач в 
Турция, когато в знак на траур за за-
гиналите в Париж от терористите по 
време на предложеното едноминутно 
мълчание на стадиона публиката за-
почва да скандира „Аллах акбар”. Вж.: 
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/
article-3322708/Turkey-supporters-boo-
minute-s-silence-victims-Paris-attacks-
prior-team-s-friendly-against-Greece-
Istanbul.html към 20.11.2015.

правилни, то средствата за борба с 
тях са крайно неприемливи. Използ-
ването на тези средства надмина-
ва по сила на греха това, което те 
смятат, че отричат. Злото не може 
да се победи със зло. Абсурдът е 
пълен – убийство на другия, на дру-
говереца в името на Бога. Евангели-
ето предупреждава последователи-
те на Христа и изобличава лъжата 
на тази духовна перверзия: „Всякой, 
който ви убие, ще мисли, че принася 
Богу служба” (Йоан 16:2) – точно об-
ратно на християнската вяра, къде-
то злото се побеждава с добро2.

Димитър Попмаринов, „Между вя-
рата и разума“, изд. „Омофор“, 2016

2 Тук отново обаче изниква въпроса за 
духовната, ценностната перверзия 
(обръщането на ценностите): това, 
което ние определяме като зло, теро-
ристите приемат за добро.

http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3322708/Turkey-supporters-boo-minute-s-silence-victims-Paris-attacks-prior-team-s-friendly-against-Greece-Istanbul.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3322708/Turkey-supporters-boo-minute-s-silence-victims-Paris-attacks-prior-team-s-friendly-against-Greece-Istanbul.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3322708/Turkey-supporters-boo-minute-s-silence-victims-Paris-attacks-prior-team-s-friendly-against-Greece-Istanbul.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3322708/Turkey-supporters-boo-minute-s-silence-victims-Paris-attacks-prior-team-s-friendly-against-Greece-Istanbul.html
http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-3322708/Turkey-supporters-boo-minute-s-silence-victims-Paris-attacks-prior-team-s-friendly-against-Greece-Istanbul.html
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Молитва 

Не искам да премествам планини,
но Господи, за вяра Ти се моля,
която тихо в мене да ръми,
да напоява ум, сърце и воля.

Че слаба е ръката ми, която
пред образа Ти вечер ме прекръства.
На малки хора като мен им стига
пред огледалото спокойно да се бръснат. 

Да бъде нежен пламъкът Ти. Бавно
живота ми до бяло да очиства,
да влезе слънцето във Твойта стая
и като книга Ти да ме разлистиш.

И дай ми, Боже, винаги да помня
на самотата старата измама;
когато лампата гася, да зная,
че в тъмното със Теб сме двама.

И чудно ми е… Мисля си за края.
Дали и в ада ще ме топли тази мисъл –
че чувал съм камбаните на рая,
че Господ някога ме е обичал?

Ще дойде ден и час, и Твоят огън
клечицата тънка ще прекъсне.
Ще се търкулна като въгленче тогава
и кротко ще опаря Твойте пръсти.

П л а м е н  С и в о в
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Монах

По стръмните пътеки на душата
изкачването беше към дълбокото.
Препъвах се разсеяно в живота
и дялках свирки от гредата във окото си.

Минавах мимолетен през годините
със скорост, превишена от безсилие.
Върхът бе друга дума за падение,
на дъното – орлова перушина.

Душа да прикадя – не ми понесе,
тамянът във дробовете ме давеше.
Кипя вината ми в камбани безутешни,
молитвата изтече от ръкавите,

политна, но така и не прехвърли
прозорчето, опушено от панихиди.
Залута се в олтара, стресна гълъба,
опари се в свещѝте и притихна.

И нямах дом, и нямах домочадие,
и сам изпощих своите съмнения,
и вярвах до последно, че за мъдрия
домът е тихо корабокрушение.

Сега се смея, бавно проумявам
шегата с възрастта и времената –
когато Бог избелва ни до сняг,
избелването почва от косата.
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Пред мен покайно отшумяват дните,
зад мен посоките преливат в бяла точка
и весело забравям всички рани
от падането по очи и слепоочия.

Да паднеш, за да бъдеш после вдигнат –
това е милост, като се замислиш…
По стръмните пътеки на душата
препъването е умение спасително.

***
Но лятото изтупва свойта шапка,
с тояга тъничка по пътя си почуква.
Ще тръгна рано – да преваря изгрева,
до стръмната дъга ще се долутам,

ще викна: Идвам, Господи, срещни ме
под хълма с мълчаливите дървета,
където бързам да нахраня Твойте птици
с молитвата, от Тебе неприета.

И щом от мен мълчание си искал,
не слагай вече въглени в устата ми.
За мен да бъде тишината, а с молитвата
зарадвай славея, притихнал сред мъглата. 
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Мариам 

Мариам, 
сънуваш ангели, сънуваш дарове,
сънуваш падащи звезди.

Дете в ръцете ти,
очите – кладенци, очите – облаци,
така било е винаги, нали?

Детето те познава, 
както язовир познава дигата,
както слънцето познава климата –
така ще бъде винаги, нали?

Мариам,
заплиташ мрежи от мълчания –
да уловиш света,
живота да изтеглиш от дълбокото.
Сънуваш камъни, сънуваш рани,
сънуваш кръстове, нали?

Мариам,
далеч е Назарет от океана.
Притихвам в пясъка,
ще чакам някога да ме родиш.
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Мария Магдалина 

Една жена… като застана отзад при нозете Му, 
плачейки, почна да облива нозете Му със сълзи; 
и ги изтриваше с косата си, целуваше ги… 
                       Лука 7:37

Нозете Ти са чисти, Господи, 
напразно с топли сълзи ги обливам, 
но този женски плач недей съдѝ, 
през него виждам как ще Те убият. 

Привиждат ми се вопъл и камшик, 
венец от тръни, плащове войнишки 
и Твойте кървави уста, Христе – 
прехапани, за да не кажат нищо. 

Гневът ще люшне вечната тълпа, 
ще Те събори яростният вятър 
и смеейки се, ще Те повлекат 
към тъй желаното от Тебе място. 

Ще Те издигнат – за позор. 
Мария там под кръста ще залита, 
ще търси Твоя поглед, ала Ти 
ще си обърнал взор към висините. 
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…И пак изпъкват грубо над света 
и градове, и грехове човешки, 
над нас едни и същи светила 
търкалят свойте вечни въртележки. 

Минават много зими и лета. 
Потапям длан в обърнатото време. 
От Теб узнах какво е любовта 
и леко е простеното ми бреме. 

Сега ридая. Глухо трополят 
сълзите ми и нашите минути. 
Нозете Ти готови са за път. 
Прието – Словото и думите Ти – чути. 

И може би ме чакат светли дни, 
но днес Любимият от мен си тръгва. 
Ще гледам дълго прашните следи 
и сянка хоризонта ще поръбва.
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Сега ридая. Глухо трополят 
сълзите ми и нашите минути. 
Нозете Ти готови са за път. 
Прието – Словото и думите Ти – чути. 

И може би ме чакат светли дни, 
но днес Любимият от мен си тръгва. 
Ще гледам дълго прашните следи 
и сянка хоризонта ще поръбва.

Йосиф Ариматейски 

Дойде Йосиф Ариматейски… дръзна, 
та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово.

     Евангелие от Марка

Разпятие беше – и свърши се.
Народът полека заслиза от хълма.
А ние стояхме прекършени, чакахме буря.
Празното никога нямаше пак да е пълно.

Всеки вземаше нещо за себе си.
Някой каза: „Духът Му във нас ще живее“.
„Смърт като смърт. Вярно, видяхме знамения,
но издъхна съвсем по човешки. 
Отиде си, бедният…“

Който беше грамотен, хукна да търси мастило –
да запази навеки спомени и прозрения.
Който беше поет, заговори унило
за великата жертва и нейните измерения.

Щедра беше Голгота. 
Никой с празни ръце си не тръгна –
бавно крачеше майка Му, влачеше своята мъка,
а след нея доволен вървеше войникът,
дето честно спечели на зарове дрехата кървава.
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Юда имаше свойто въже, 
учениците – ново учение,
за народа – неясна вина и кресливи проклятия.
Мълком стъпихме в бурята, 
имахме тежко прозрение –
че най-бързо сълзите изсъхват от вятър.

Всеки носи по нещо, само аз се усещам ограбен,
ала знам – недоволството мое не ще да е ялово!
И ще сляза от хълма, 
при Пилат ще отида направо
и ще викна: „Тялото, дайте ми Тялото!“
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В храма

Отесняха ми всички пророчества,
олющи се всяко „анти“.
Ритуално прерязвам вени
с две пълни пазарски чанти.

Спирам се в храма, където
даже полумракът свети.
В ъгъла гният на купчина
безплатни нови завети.

Под купола юродив гълъб се смее,
измамно дрънкат вериги честни.
В притвора – отчаяни фарисеи,
в олтара – доволни грешници.

Домът Ти, Господи, тесен е
за Твойте сурови гости –
ония, с твърдите погледи
и с меките кости.

Стърчат безумци – ливански кедри.
Реве глупост – йерихонска тръба сприхава.
Причини да тръгнем – много. Все едри.
Да останем – само една. 
Притихнала.
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Отвън мирно се стеле чалгата.
Виждам ясно стадата и вълците
и хората са измамно малки –
като селски вкопани църквици.

По улици с умни ъгли,
в колите си здраво впрегнати,
децата Ти скитат се, Господи –
щастливи 
и непотребни.

Клисар учтиво ме пъди от храма.
На пода найлоново стене чантата.
Пушат свещи, врата се захлопва…
Въздъхвам и жертвам поантата.
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Манастирско шушукане

Много манастири от кораби на спасението ще се 
превърнат в бездна на погибелта.
    Архимандрит Лазар

Харизаха Н-ския манастир за хотел
     Заглавие от пресата

Далеч от града
манастирът шушука.
Тихо
отварят се порти.
Влизат:
две блудници,
трима убийци с висящи присъди – човешки и Божии,
един пиян поп (като тъмен апостол, 
с връзка от ключове)
и шестима богати насилници
: общо дванадесет души.
Влизат на тайна вечеря.
Горко им.

Двери, двери!
Оглашените – вън!
Портите хлопват.

(Жени и вино,
вино и жени).

Юро-дивно е
тъмно
и юдино.
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От стените светците се втренчват
ох, как се втренчват във гостите!

Носете бои,
носете вар,
сажди носете!
Скрийте светците,
избодете очите им!
Да не гледат тъй важно,
тъй жално и влажно.
От утре храмът да стане варосана гробница!

По стените надраскайте имената си –
нашите нови икони.
На тях ще се кланяме,
тях ще кадим с тютюн и коноп,
ще поръсваме с вино за здраве,
ще се молим за любов –
както ние си знаем.

Себе поем. 
Себе благословим.

Сядам на прага и слушам.

Манастирът шушука:
„Ваши са тези, моите де са?“
Под нозете ми праг се пропуква.

Стари-стари истории.
За монаси, живели в безмълвие
и умрели под ножа.
За монаси, които се молели тъй,
че ги виждали като огнени стълбове.
За костите, откъдето изтичало миро
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(двама били закопани
точно под прага на храма).
Драма.

Господи, Иисусе Христе,
Сине Божий,
помилуй мене грешния.
Знам, раят долу е невъзможен,
но викове блудни и скверни песни
кънтят пред олтара Ти.
Певците ме карат да целувам расата им
(толкова лесно е!) –

„Отче, благословете!“
Отче, простете.

Уморих се до смърт от словата ви
алилуйни и лойно-елейни.
Взимам на себе си всички ваши падения.
„Помилуй ме, Боже!“, ще кажа…
Неоправдан ще си тръгна,
прошка ще ви поискам даже,

обаче
ще съм толкова лепкав от грях,
че няма да мога да плача.

Манастирът шушука.
Шепнат каменни зидове,
пропукват дървета,
ляга млада трева върху стари гробове.

Утре в зори
дванадесет голи и влажни тела
ще бъдат изплюти
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като костилки черешови
и ще паднат в ръцете ми, Господи,
право в ръцете ми.
Моя от моих.

Манастирът шушука.
Хортува с Небесния град.
Преговаря
за политическо убежище.

Златният град се плъзва над него –
облян в светлини и кънтящ в песнопения
(но всичко това – в едно по-добро измерение).

А за мене остават
приглушените вопли
на ония самотници.
На жените червилото.
На живота ни грима.
А за мене остава
тази проста молитва:
да познавам греха като себе си…
Но защо ли не смея да гледам нагоре –
към небето,
към вечните Трима? 



46 47

Двойно гражданство

Държавата на другия живот
невидимо и кротко съществува
през девет океана за преплуване
и през един – за дирене на брод.

До нея се достига за столетия
или за колкото да коленичиш.
Там всички думи идват от „обичане“,
там стрелят само с водни пистолети.

И светло е, и няма ясна граница
между това да полетиш или да тръгнеш,
между копнежа по море или по хълмове,
между следите на стопани и на странници.

Пресичаш бездната, надясно покрай парка,
към изворчето после се обръщаш
и стигаш до Йоановата къща.
Нататък са Лука, Матей и Марко.

А радостта се стича от улука,
децата с нея плискат се и кихат.
Тук учените спорят в стихове –
поезията е най-точната наука.

Дворовете, саксиите със люляк,
един човек по слънчев лъч се връща…
Тук новината винаги е същата –
за Онзи Някой, Който ни възлюби.

Ухаят в здрача топлите комини
на всички горски билки едновременно.
Небето тук със нас е бременно,
животът ни насън докато мине.
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Родилната му пот се стича леко –
единствената разрешена пот
в държавата на другия живот,
в родината на мъртвите поети.

И вярваме в отвъдната страна,
ловим вълните ѝ, но радиото крием.
А тя е тук. Отвъдните сме ние –
и всъщност има прошка във това.

По празник скупчваме се за печат и вход
във църквите – небесните посолства –
за хляб и вино, виза и охолство
в държавата на другия живот.



48 4949
Маргарита Друмева
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„Шекспир – и няма край!“
Гьоте 

Никой световен поет не е бил толкова 
категорично извисен в признанието 
на своите читатели в продължение на 
четири века и пиесите на никой друг 
драматург не са били повече поста-
вяни по сцените на целия свят, както 
тези на Уилям Шекспир. Дотолкова 
е популярен, че името му е станало 
мерило за театър и много поколения 
театрали след него са съизмервали 
своята сила именно с неговите пие-
си. Наричат го „най-значимия автор в 
англоезичната литература и един от 
най-видните драматурзи в светов-
ната история“, „национален поет на 
Англия“. Той е „геният на Ренесанса“, 
„бардът на Ейвън“ или „лебедът на Ей-
вън“, а английският ренесанс често е 
наричан „шекспиров период“. 

Изключително продуктивен, Уилям 
Шекспир оставя за поколенията 38 
пиеси, 154 сонети и множество пое-
ми – 2 повествователни и няколко по-
кратки. Пиесите му са преведени на 
повечето съвременни езици и се из-
пълняват по-често от тези на всеки 
друг драматург.

И в същото време няма по-загадъчна 
фигура от Уилям Шекспир в светов-
ната литература. Животът му е из-

пълнен с противоречия, които озада-
чават „бардолозите“, хората, които 
изследват биографията му. Кой е бил 
Уилям Шекспир и защо има толкова 
спекулации, митове, измислици около 
неговата личност? Малкото същест-
вуващи неоспорими факти от него-
вия живот трудно се съвместяват с 
правата линия на човешката логика. 
А въпросът „как така?“ е задаван по-
често, отколкото изследователят се 
ангажира с категоричен отговор. 

Статистиката сочи, че само пи-
сателите, които опровергават ав-
торските права върху неговите 
произведения, са над 5000, а предпо-
ложенията за „скрития зад негово-
то име истински автор“ наброяват 
77 различни личности, между които 
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лорд Едуард де Вер, Франсис Бейкън, 
Джордж Чапмън, графа на Дерби, 
графа на Есекс, Джон Дън и който и 
да било образован негов съвремен-
ник, опитал перото си в драматур-
гията. Някои дори твърдят, че зад 
псевдонима „Шекспир“ се крие окс-
фордската графиня Мери Пембрук, 
или дори самата английска кралица 
Елизабет  I. По това време театрал-
ното изкуство се е смятало малко 
или много за безнравствено, което е 
евентуалната причина истинският 
автор от благороднически произход 
непременно да скрие името си.

Все пак, независимо от многото 

спорове около автентичността на 
творчеството и характера на бар-
да от Стратфорд, той си остава 
Уилям Шекспир, преобразил зави-
наги английския език, световната 
литература и театър. Именно на 
Шекспир се приписва авторството 
на около 3000 думи от съвременния 
английски език, като  манастир, ха-
рактер, капитулирам, безусловен, 
път, заговарям, които са използвани 
за първи път в неговите произведе-
ния. Речникът му е бил изключител-
но богат – 29 000 думи, което хвър-
ля в недоумение неговите биографи. 
„Как така“?
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Първият „препъни-камък“ на пътя на 
изследователите е произходът на 
Уилям Шекспир. Баща му – Джон Ше-
кспир, е земевладелец, отглежда овце, 
занимава се с търговия на кожи и ръка-
вици, и е високоуважаван член на земе-
делската гилдия в Стратфорд на Ей-
вън, главно търговско средище в цен-
трална Англия през Средновековието. 
Едно „красиво съвпадение“ – детето 
с фамилия на „разтърсващия копие“ 
(Shakespeare) е кръстено на 26 април, 
три дни след раждането си, и умира на 
същия ден след 52 години, в деня на св. 
Георги, който убива с копие змея. 

Когато синът е четиригодишен, ба-
щата става кмет на Стратфорд, а 
после и мирови съдия. Благодарение 

на това, години по-късно Уилям Шек-

спир се сдобива със семеен герб, с 

изображение на рицарски доспехи и 

копие, което е забележително изди-

гане на човек с незнатно потекло до 

благородник, с право да бъде член на 

Камарата на лордовете. 

В местното училище малкият Уил 

изучава латински, гръцки, староев-

рейски,  френски и малко немски, ита-

лианска поезия и изкуство, вероятно 

и класиците – Аристотел, Платон, 

Цицерон и др. „Как така“ посредстве-
ното провинциално образование може 
да подготви раждането на „гения на 
Ренесанса“? Пиесите на Шекспир до 
такава степен преливат от експерт-
ни познания в областта на правото, 
медицината, държавното управление, 
дворцовия живот, военното дело, мо-
реплаването, древността, живота в 
чужбина, че мнозина твърдят невъз-
можността те да са дело на средно 
образован провинциалист...

Къщата на Джон Шекспир в Стратфорд на Ейвън
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Уилям Шекспир заминава за Лондон 

на 21-годишна възраст, след брака си 

с Ан Хатауей и раждането на трите 

им деца. „Как така“ потомственият 

майстор на ръкавици изведнъж реша-

ва да изостави сравнително доходния 

семеен бизнес, семейството си, де-

цата си и да се захване с актьорлък 

в някоя теат рална трупа, при все, че 

театърът е бил унизителна и уронва-

ща престижа и достойнството дей-

ност? Почти всички известни факти 
от живота на странния младеж показ-

ват системно нарушаване на общо-
приетите норми, включително брака 
му с по-възрастна от него жена.

През следващите седем „изгубени го-
дини“ за живота му няма никакви све-
дения. Предполага се, че през това 
време той работи като занаятчия, 
учител, в адвокатска кантора и като 
актьор в пътуваща трупа. Името му 
се появява през 1592 г. в една уни-

щожителна статия, където Уилям 

Шекспир е наречен „слаб и необеща-

ващ актьор“. По това време някои 

Портрет от Националната портретна галерия, Лондон
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от пиесите му вече са поставяни на 

лондонска сцена и той е достатъчно 
известен, за да бъде критикуван в по-
смъртно издаден памфлет на драма-
турга Робърт Грийн:

„... има един начинаещ гарван, разкра
сен с нашите пера, който със своето 
Тигрово сърце, загърнато с мантията 
на актьора, си представя, че е толко
ва способен да изсипва бомбастични 
бели стихове, колкото найдобри
те от вас: и като един абсолютен 
Johannes factotum (Майстор Тричко), 
той е по собственото си мнение 
единственият разтърсвач на сцени в 

страната“.

Този памфлет е сатира срещу желание-

то на Шекспир да надскочи нивото си и 

да поставя себе си редом със завърши-

лите университет писатели от това 

време като самия автор, Кристофър 

Марлоу, граф Ретланд, лорд Съри, Томас 

Наш и др. Латинският израз „Johannes 

factotum“ означава човек, който се 

стреми да се занимава с много дейнос-

ти, като не постига особено качество 

в никоя от тях. Въп реки това, той про-

дължава да играе в собствените си или 

в пиеси от други автори, Бен Джонсън 

например, като през 1605 г. приключва 

актьорската му кариера. 

„Как така“ се е случило чудото за 

броени години провинциалният мла-

деж, гмурнал се в многотията на ан-

глийската столица, да се превърне в 

преуспяващ театрал и драматург с 

мощно слово, въображение, естети-

чески вкус, тънки познания за хората, 

дворцовите порядки, класическата 

литература, правото, природните 

науки?... 

Още в началото на своята лондон-

ска кариера, Шекспир посвещава на 

покровителя си граф Саутхямптън 

две поеми, а по-късно и сборника със 

сонети, които привличат внимание-

то на ренесансовото общество към 

младия провинциалист. Едновре-

менно с това той създава своите 

исторически „Хроники“ – пиесите 

„Ричард III”, „Ричард II”, а по-късно „Хе-

нри IV” (в две части) и „Хенри V”. Се-

демте драматургични произведения 

се появяват в десетилетието след 

войната между Испания и Англия, 

когато „Великата испанска армада“ 

е разбита. В тях Шекспир не търси 

просто историческия факт, а обо-

сновката му, човешката страна на 

живота, мощните драматургически 

образи, зад които стои авторът 

като психолог, сърцевед, моралист.

През този първи период Ейвънският 

бард пише „Ромео и Жулиета“, чии-

то корени стигат до Античността. 

Сюжетът се основава на италианска 

приказка, преведена в стихове под 

името ,,Трагичната история на Ро-

мео и Жулиета“ от Артър Брук през 



54 55

1562 г. За пръв път е публикувана в 

„кварто издание“ – „пиратска“ брошу-

ра, сгъната на 4 листа, която излиза 

още преди представлението. Тек-

стът в нея е зле написан, но кориги-

ран в по-късните издания.

Има сведение, че през тези първи 

години в английската столица Ше-

кспир е играл в една по-ранна версия 

на „Хамлет“ още през 1594 г., чийто 

автор е Томас Кид – наричат я „Пра-

Хамлет“. В основата й лежи сканди-

навска легенда, която в различни фор-

ми се е разпространявала и е играна 

в продължение на 100 години в цяла 

Европа. Подобно на древногръцката, 

елизабетинската публика е гледала 
пиеси, чиито сюжет вече й е познат. 
Датската хроника „Chronica Danorum“ 
на Саксо Граматик е разпространена 
в Англия на френски език и предста-

влява кървава история с необуздана 
ярост и примитивна жестокост. Из-
общо, публиката през XVI в. не е раз-
бирала терзанията на принца, така 
както ние днес ги тълкуваме. Това 
не е високоинтелигентната публика, 
която отива на театър да мисли и да 
изпитва естетическо удоволствие. 

Обратно, същата тази публика се е 

развличала с бой между кучета и меч-

ки, искала е да гледа зрелища и екзе-

куции – как кучетата разкъсват меч-

ките или как палачът завръзва осъде-

ните за опашката на кон и го пуска 

да препуска в галоп. Особен интерес 

за нея са били техническите ефекти 

в театъра на Шекспир – когато има 

битки, някой е прободен и от него за-

почва да шурти кръв... 

Към тази дивашка предхристиянска 

история „Добрият Уил“ ще се върне 
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след няколко години, за да я насити с 

поезия, да премахне зрелището на по-

върхността и да зададе глобалните 

философски въпроси. Хамлет, роден 

от Шекспировия гений, е друг – с ениг-

матичното си присъствие пленява 

векове наред човешкото въображение 
повече от който и да било друг образ в 

литературата. Има предположение, че 

авторът е играл в собствената си пи-

еса ролята на призрака на бащата на 

Хамлет, както и други „кралски“ роли. 

В издаденото от Хеминг и Конел през 

1623 г. „Първо фолио“ с 36-те пиеси на 

Шекспир пише, че той е един от „глав-

ните актьори във всички тези пиеси“, 

някои от които са поставени за пръв 

път след 1605 г., но не е известно кои 

роли е играл.

Въпреки рецензиите за Шекспир като 

посредствен актьор, се появяват по-

ложителни статии за неговия талант 

като драматург. Само три години след 

установяването си в Лондон той е вече 

утвърдено име в театралния свят и 

започва да публикува някои от пиесите 

си като печатни издания. Други изли-

зат под формата на „кварто издания“. 

Запазени са две „кварто брошури“ на 

Шекспировия „Хамлет“, като първата 

е изпълнен с грешки ръкопис, вероят-

но подготвян за печат от някой вто-

ростепенен актьор, а втората – два 

пъти по-дълга е истинската сценична 

версия на пиесата, създадена върху са-

мия шекспиров оригинал. 

Осемнайсет пиеси на „Добрия Уил“ из-

лизат приживе като „кварто издания“. 

Уилям Шекспир е предоставял ръкопи-

сите на собствената си театрална 

трупа. В онези години се е смятало, че 

публикуването на текстовете ще пов-

лияе лошо на бизнеса, понеже могат 

да станат достояние на други трупи. 

Драматургът не е получил заплаща-

не за тези евтини „кварто издания“, 
понеже се е интересувал единствено 
от представянето им на сцена.
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Установил се в Лондон, до края на 
века Уилям Шекспир пише 154 сонета, 
които публикува няколко години преди 

смъртта си. Тогава в Лондон върлува 

чумна епидемия и всички лондонски 

театри са затворени в продължение 

на две години, което става причина 

да се пише повече поезия, отколкото 

драматургия. 

„Те били три сестри, но много различ

ни: Времето непрекъснато раждало, 

а Вечността била безплодна; но ко

гато някое от децата на Времето се 

оказвало много хубаво, Вечността го 

обиквала и осиновявала… Тази мета

фора от едно стихотворение на Са

муил Маршак сякаш се отнася пряко до 

Шекспировите сонети, защото той е 

техен преводач и защото те наисти

на имат всички шансове да останат 

завинаги в паметта на човечество
то – вече е общоприето мнението, 
че тази огърлица от лирични бисери 

представлява един от найвисоките 
върхове в поезията на европейския 
Ренесанс“. Валери Петров

Сонетите на Шекспир са преот-
крити отново два века след тях-
ното раждане, когато немските 
романтици поставят името на Уи-
лям Шек спир върху знамето си, след 
което стиховете започват своето 
триумфално шествие по света. 
Факт е, че те не са включени в 
„Първото фолио“, понеже са „рене-
сансово ясни“, а на границата меж-
ду двата века, когато е живял Ше-
кспир, читателите са завладени от 
„метафизическата“ усложненост в 
поезията на Джон Дън и внесения 
от Франция класицизъм. 

Заедно със славата си, набират ско-
рост и споровете около забулените 

в тайна образи на Приятеля и Смуг-

лата дама, както и относно това 

дали лирическият Аз в тях е самият 
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автор или измислен от него лиричен 

герой, на фона на истински или измис-
лени преживявания. Допуска се веро-
ятността много сонети да се отна-
сят не към един мъж и една жена, а 
към много различни мъже и жени, по-
неже в английския език двата рода не 
са така отчетливо изразени, както 
в българския. Единствената англий-
ска дума „love“, на български може да 
се преведе „любов“, но и „обич“. Ос-
вен това често забравяме, че те са 
писани във времето на Ренесанса, 
когато съществува култ към мъж-
ката дружба и възторженост към 
платониз ма, който поставя духов-
ната връзка над биологичната. След 
сонетите на Петрарка, посветени 
на безплътната Лаура, от Италия 
тръгва движение в защита на пла-
тоничната любов, в която се слива 
естетическия и етически принцип в 
един върховен стремеж към божест-
вената душа.

Счита се като цяло, че сонетите 
на Шекспир не са автобиографични. 
Това няма как да се знае със сигур-

ност, но писането на сонети от дра-
матурзите в епохата на Шекспир е 
било начин да се демонстрира стил и 

оригиналност. Затова, най-вероятно, 

докато е писал, Шекспир е опитвал 

да впечатли публиката, а не да бъде 

автентичен.

Множество документи, отразяващи 

правните дела и търговските регис-

три за покупка на имоти и инвести-

ции, показват, че Шекспир забогатя-

ва по време на престоя си в Лондон. 

Малко след смъртта на своя син 

Хамнет (някои твърдят, че името му 

е Хамлет), той се завръща в Страт-

форд и купува най-красивата къща 

в града – елегантното имение „Ню 

плейс“. В същото време съдружие от 

членове на трупата, между които и 

Уилям, започват изграждане на техен 

собствен театър на южния бряг на 

Темза – „Глобус“, отворил врати през 

1599 г. За тази трупа в новия театър 
пише своите комедии и трагедии, до 
деня, в който театърът изгаря след 
14-годишно съществуване.
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Уилям Шекспир е носел в себе си уни-
кален усет на предприемач и търго-
вец. С подкрепата на преуспяващата 
средна класа, от която произхожда, 

Шекспир превръща усета си за до-

брите представления във финансов 

успех. Той е знаел как да прави изклю-

чителен театър и как да печели от 

него. В края на 1594 г. става съсоб-

ственик на една от най-популярните 

лондонски трупи – „Мъжете на Лорд 

Чембърлейн“, наречена на името на 

аристократичния й спонсор. След 

смъртта на Елизабет I и короняс-

ването на Джеймс I, компанията е 

покровителствана от новия монарх 

и става популярна под името „Мъже-

те на Краля“ или просто „кралската 

трупа“, която трябва да изнася по 12 

постановки в кралския двор.  

В началото на новия век, след смърт-

та на баща си, Уилям Шекспир става 

акционер в построяването и на теа-

тър „Блекфрайърз“ – един от първите 

закрити театри, проектиран и по-

строен от съвременника му – архи-

тектът и декораторът Иниго Джо-

унс. Трупата се премества там за 

постоянно, където могат да дават 

представления целогодишно.

Сътрудничеството между драматур-

зите е обичайна практика в елизабе-

тинска Англия, понеже трупите тряб-
ва всяка седмица да представят нова 
пиеса. Една трупа не може да разчита 
само на един драматург, макар пове-

чето трупи да са имали такива. Така 
че авторите на пиеси често заим-
стват сюжети един от друг, били са 
едновременно редактори и критици 
един на друг. Актьорите, режисьори-
те, дори суфльорите са се намесвали 
в писането на драматургичния мате-
риал. Известно е, че Шекспир работи 
с Джон Флечър по „Хенри VIII“ и с Томас 
Мидълтън по „Тимон от Атина“. Счита 
се, че пасажи от „Макбет“ също са на-
писани от Мидълтън.

До края на века Шекспир пише своите 
комедии – „Безплодните усилия на лю-
бовта“, „Сън в лятна нощ”, „Венециан-

Титулна страница на трагедията  „Ромео и Жулиета“, 1599 г.
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ският търговец”, „Както ви харесва”, 
„Много шум за нищо”, „Укротяване на 
опърничавата”, „Дванадесета нощ”. 
Това са жизнерадостни и живописни 
отражения на веселия живот в един 
измислен свят с реалистични герои, 
наситени с много оптимизъм, роман-
тика и лиризъм. В тях особено място 
заемат шутовете и слугите, зара-
зителни с чувството за хумор, сила-
та на духа, вечно намиращи изход в 
обърканите житейски ситуации на 
господарите си. В тях ще разпозна-
ем образите от „комедия дел арте“, 
но развити от гениалното перо на 
своя автор, изразители на дълбоките 
философски мисли за света и хората, 
историята, правдата, справедли-
востта, красотата, лъжата.

Така нареченият втори период обхва-
ща годините от началото на XVII в. до 

1608 г., време, в което на бял свят се 
появяват най-силните, зрели пиеси на 
Шекспир, поставили големите въпро-
си на епохата – „Хамлет”, „Отело”, 
„Крал Лир”, „Макбет”, „Антоний и Кле-
опатра“, „Кориолан“, „Тимон Атински”. 
В тях светът е представен като 
сблъсък на желания и възможности, 
страсти и реалност, мечти и дейст-
вителност. За човека, носещ вечните 
идеали, сблъсъкът със средновековна-
та среда е трагична и гибелна. Много 
от персонажите са се превърнали в 
нарицателни: лейди Макбет – коварна 
жена с жесток характер, ревността 
е „отеловска“, диктатора наричаме 
Ричард III. Едва ли има човек, който не 
е употребявал Хамлетовата фраза 
„Да бъдеш или не“...

Близки по форма до „хрониките”, а по 
дух – до трагедиите от втория пери-

Лорънс Оливие и Джийн Симънс като Хамлет и Офелия в кадър от филмовата версия на Хамлет през 1948 г.
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од на Шекспир, са т.нар. „римски тра-
гедии”, които образуват своеобразна 
група: „Юлий Цезар”, „Антоний и Кле-
опатра” и др. Те също носят в себе си 
проблемите на новото време, макар 
действието им условно да се развива 
в античността.

Шекспир е пишел много бързо и нико-
га не е редактирал написаното. Някои 

изследователи предполагат, че той е 

страдал от фобии, изпадал е в депресии 

и е имал халюцинации, толкова добре 

описани при Хамлет, Макбет, Ричард 

III, Брут, както и параноични проявле-

ния като при Отело. Необузданият му 

характер често се е сменял с дълбока 

меланхолия. Дали писането на драми му 

е действало терапевтично?...

„Неспокойна е главата, която носи 

корона“, Хенри IV.

Животът на Уилям Шекспир е дви-

жение между Лондон и Стратфорд. 

Известният в края на столетието 

драматург в английската столица, в 

родното градче, където живее семей-

ството му, е повече познат като биз-

несмен и собственик на имоти. Около 

15 години Шекспир е правил поръчки 

на зърно, малц и ечемик, след което 

ги е продавал на силно завишени цени, 

възползвайки се от инфлацията по 

онова време. Полицията го преслед-

ва за складиране на храна в дни на 

глад, както и за укриване на данъци, 

но не успява да го вкара в затвора. 

Това е посочено в труда „Reading with 

the Grain: Sustainability and the Literary 

Imagination“ на уелските учени. Едно-

временно блестящ поет и крупен зе-

мевладелец, който „правил всичко въз-

можно, за да не плаща данъци на хаз-

ната“, укривайки част от реколтата 

и използвайки всевъзможни вратички 

в закона? „Как така?“...

„Как така“ липсва какъвто и да е до-

кумент, който да потвърждава, че 

като актьор и драматург Уилям Ше-

кспир е получавал хонорар? Негови пи-

еси са поставяни в театър „Роза“, а 

собственикът Филип Хенслоу педан-

тично е записвал всички плащания. В 

неговите регистри липсва името на 

Шекспир. Нещо повече – липсват по-
добни сведения и в архивите на теа-
тър „Глобус“...

„Бурята“ се смята за последната пи-
еса на Уилям Шекспир. Първото из-

Пол Скофилд в „Крал Лир“, реж. Питър Брук, 
„Роял Шекспиър Къмпъни“, 1962



62 63

вестно представление се е състояло 
на 1 ноември 1611 г. в двореца Уайт хол 

в Лондон. Била е представяна също в 

театър „Глобус“ и „Блекфрайърс“. Тази 

пиеса описва точно корабокрушение 

на Бермудските острови, преживяно 

от друг голям драматург, съвремен-

ник на Шекспир – Франсис Бейкън, с 

когото Ейвънският бард е имал схо-

ден стил на писане. Вероятно това 

е една от причините, поради които 

мнозина считат, че Франсис Бейкън, 

израснал в двора на Елизабет I, човек 

с академично образование, висок ин-

телект и богат речник, е великият 

Шекспир.

Друг подобен високо образован ари-

стократ, живял в кралския двор и 

претендент за името Шекспир е 

лорд Едуард де Вер, граф на Окс-

форд, бляскав поет и автор на ко-

медии, редовен участник в турнири. 

Последният факт насочва към име-

то „Шекспир“  (Shakespeare) – shake 

(размахвам), speare (копие). Мисте-

рията става пълна, когато в нача-

лото на XX в. излизат справочници, в 

които под името лорд Едуард де Вер 

се намира бележка: „известен повече 

като Уилям Шекспир”. Хипотезата е 

опровергана от самия живот – лор-

дът умира през 1604 г., преди да бъ-

дат написани най-големите шедьов-

ри на Ейвънския бард.

Възниква въпросът: ако някой друг се 

крие зад името Уилям Шекспир, „как 

така“ няма нито една бележка, даже 

намек от никого през тази епоха? 

Истина е, че тогава е било неприлич-

но благородник, рицар, аристократ 

да публикува приживе поезия и дра-

матургия под собственото си име. 
Това е можело да се случи само след 
смърт та на автора. 

Общо взето, тези, които утвържда-
ват авторството на Шекспир – хо-

Владимир Висоцки  в „Хамлет“, реж. Юрий Любимов, „Театър на Таганка“, 1971
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„Хамлет” от У. Шекспир, реж. Съби Събев, Държавен куклен театър – Пловдив, 2000 г.

рата от средната класа в Страт-
форд на Ейвън, не желаят и да чуят 
подобни хипотези за „двойника“ на 
прославения им съгражданин – годиш-
но в родния град на поета се стичат  
5 милиона туристи, приходите от 
които съвсем не са маловажна причи-
на за убежденията на мнозина и под-
държането на мистерията. Тази „хо-
ливудска“ идея за обикновения човек, 
израснал в семейството на обущар и 
издигнал се до майстор на грандиозни 
световни литературни творби, над-
могва съсловните граници и работи 
перфектно в тяхна полза. 

Техните противници отхвърлят са-
мата идея най-великият поет и дра-
матург на всички времена да не бъде 
с аристократичто потекло. Това е 
мащабно творчество, действието в 

драмите се развива по целия познат 
на средновековния човек свят, а ав-
торът би трябвало да е човек с из-
ключителна широта на интересите и 
размах на фантазията. 

Правата линия на човешката логика 
се пропуква и от още няколко обстоя-
телства. Не са намерени никакви 
писма, написани собственоръчно от 
Уилям Шекспир, което е малко озада-
чаващо – великият драматург никога 
не е писал писмо на никого?! Както и 
никой не му е писал. Запазени са само 
негови подписи, всичките различни, 
последният от които е върху изклю-
чително дългото и обстоятелствено 
завещание, в което не се споменава 
изобщо за дяловете му като собстве-
ник на два театъра, писмени вещи, 
записки, книги, кореспонденция, кои-
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то да подсказват авторството на 
произведенията. Вероятно една от 
причините се крие в големия лондон-
ски пожар от 1666 г., който унищо-
жава града и архивите. И все пак, не 
е възможно никъде да не е останал 
знак, ред, който да твърди, че Уилям 
Шекспир е параван за някой талант-
лив поет и драматург. Две столетия 
никой не се е съмнявал в неговото ав-
торство.

През 1613 г. изгаря театър „Глобус“ и 
Уилям Шекспир се завръща в Страт-
форд. Умира на рождения си ден, на 
52-годишна възраст. Погребан е в 
църквата „Св. Троица“ в родния си 
град. 

Наследяват го дъщерите му, които са 
били неграмотни. Сюзана няма деца, 
тези на Джудит умират млади. Ни-
кой от тримата му братя не се жени, 
така че родът Шекспир престава да 
съществува 25 години след смъртта 
на поета.

„Целият свят е сцена и всички ние 
сме актьори на нея – влизаме, изли
заме и за своето време всеки от нас 
играе различни роли”. Уилям Шекспир
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„Добрите писма“       на 
Валери Петров
Маргарита Друмева
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На един Национален конгрес във 
Варна на току-що преименувана-

та в БСП Българска комунистическа 
партия, след промените в България, 
тази светла проста песничка по 
стихове на Валери Петров прозву-
ча вместо отчетен партиен доклад. 
Идеята беше на Владимир Левков, 
един друг „безкраен“ човек, поет, жур-
налист, драматург, който вярваше, 
че „добрите писма“ идват към всички 
ни. Беше време на гръмките фрази и 
морета от хора по площадите, а Ва-
лери Петров, редом до Йордан Радич-

ков, се опитваше да внесе кротка 
човешка мъдрост в развихрените 
междупартийни страсти в залите на 
Парламента. Впрочем, не за дълго.

Скоро след това имахме уникалната 
възможност лично да се срещнем с 
Валери Петров и Булат Окуджава 
в Димитровград – това е едно от 
най-вдъхновяващите събития в моя 
живот, което ме промени завинаги. 
Двамата стояха един до друг пред 

ДОБРИТЕ ПИСМА
Толкова радост извикаписмото с добри новини!

Гледам клеймото на плика
и пътя му смятам във дни.

Мисля си: значи, когатобях вчера така натъжен,
листчето, с радост богато,

е вече летяло към мен.

Значи, така ни се струва
понякога черен светът.Хора, недейте тъгува –

добрите писма са на път!                                  Валери Петров
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напористите журналисти, в свет-
лината на прожекторите, с огромни 
очи зад очилата с многото диоптри, 
почти без плът в сивите костюми. 
За разлика от неразговорливия Оку-
джава, дядо Валери се чувстваше 
прекрасно сред многото събрали се 
хора и не се сърдеше на въпросите 
за „бъдещите творчески планове“. 
Започваше меко и благо със стих, 
после мисълта му политаше към ду-
ховните пространства на различни-
те епохи, Ренесанса, стара Англия, 
съвременна Италия, Южна Америка, 
свързваше наглед несъвместими 
събития и имена от различно време 
и хора с различна култура. Тогава 
разбрах, че няма глупави въпроси, 
има глупави отговори. Каквото и да 

идва срещу теб, важно е как ще му 

отговориш.

Историята не свършва дотук. Имаше 

концерт, на който български бардо-

ве пяха песни на Булат Окуджава и 

по стихове на Валери Петров. Булат  

Шалвович предварително беше от-

казал да свири, но в края на концер-

та излезе на сцената и с китарата 

на Мария Бъчварова, единствено тя 

бе настроена в руски строй, изпя по-

следните си песни. После програмата 

за гостите продължаваше в най-лук-

созния ресторант на града, заедно с 
присъстващите официални държавни 
лица. 

– А тези момичета и момчета няма ли 
да дойдат с нас? 
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– За бардовете има осигурена вечеря 
на друго място – беше отговорът на 
организаторите.

– Тогава ние ще отидем с тях...

„Другото място“ беше един работни-
чески стол в завод накрая на града. 
Върху червено-белите покривки на 
раета, каквито има във всяко „капан-
че“ на плажа и по автогарите, лежа-
ха листи със стихове – най-добрата 
вечеря. За малко часове измина много 
време, а духът ни бе наситен с топли 
„добри писма“, стигнали до своя ад-
рес – нашите сърца...

Колко е важно в една крехка възраст 
да срещнеш човек от „рода на хвър-
чащите хора“, „по-кристални от 
звук“, полетели над „балкони с пране“ 
и „сгурията в двора“. Имаш уникалния 
шанс оттук нататък винаги да раз-
познаваш оня „израз на мъдра умора“, 
който се промъква вражески във вре-
мето на усилно растене, в стремежа 
да подредиш вътрешния си човек, да 
намериш баланса между инерцията и 
устрема да заявиш себе си на света. 
Или да усетиш сладостта от общу-
ването, когато другият срещу теб 
така ти подава репликата, че няма 
начин да не отговориш по възможно 
най-блестящия начин, когато събе-
седникът ти е партньор, и другар, и 
усещаш силата му, и се доверяваш на 
ръката му, при все, че той още изна-
чално пръв ти се е доверил. Неговите 
слова са точно онова, което си дирил 

преди да заспиш, и изведнъж намираш 
думата, която неистово ти е убягва-
ла в лъкатушенията ти, като „златно 
ключенце“, като бисерче в многотия-
та на ежедневието. Чувстваш се от-
кривател и си преситен със смисъл, 
точно ти, уникални събирачо на изре-
чения... 

Какво още там дириш, остаряло 
момченце?

– Нещо дребно – му казвам. – Едно 
златно ключенце.

И сега, когато си мисля за Валери 
Петров, първата дума, която изплу-
ва в съзнанието ми, е „общуване“. Не 
само защото ни е оставил огромно 
словесно наследство във всички жан-
рове, свързани с думите, не просто 
защото то е брилянтно като форма и 
тече като река, необезпокоявана от 
подводни камъни и изтръгнати от бу-

Валери Петров и Радой Ралин
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рята дънери, която увлича читателя 
в пътуване. Самият негов живот е 

общуване – с други „летящи хора“, из-

вън конюнктурата в литературата и 

превратностите на времето, вътре 

в есенцията на изкуството, къде-

то всеки по уникален начин изважда 

„от раклата“ най-добрите си наки-

ти. Валери Петров общуваше с ония 

„събирачи на изречения“, за които 

поезията е форма на живот – Уилям 

Шекспир, Ръдиард Киплинг, Жак Пре-

вер, Джани Родари, Сор Хуана Инес 

де ла Крус, Трилуса, Сергей Михалков, 

Александър Блок, Борис Пастернак, 

Миклош Радноти и др. И не само – ця-

лото му авторско творчество – пое-

зия, Петте приказки, пиеси, романи, 
киносценарии, е общуване – между 
детето и възрастния, между двама-
та влюбени, между поета и актьора, 
композитора, режисьора – в театъра 
и киното, между автора и читателя, 

зрителя, и най-сетне – между човека 
и Бога. Винаги след това се пробужда 
младостта като духовна територия 
в живите тела на неговите герои и 
става възможно розите да започнат 
своя танц, а ежедневните неща да се 
превърнат в нещо изключително важ-
но за живота на вселената. 

Наричат го „мъдрецът с детско сър-
це“, с „мисли всякакви на вид“, които 
стават чудесни под перото. Негови-
те стихове не са плод на случайно 
развихрила се емоция или житейска 
ситуация, а такива, които са съзря-
вали цял живот, самите те превър-
нали се в отговор на репликата, по-
дадена от него, като в огледалния 
щит на Сервантес, където светът 
е фрагментиран в малки парчета ка-
лейдоскопни огледалца. В едното от 
тях е „синият дом с оранжева ограда“, 
в другото химикалката като „малка 
планетка“, през която житейските 
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думи придобиват нов смисъл и све-
тът се подрежда в приказно-вълшеб-

но тайнство. Вещите имат свой жи-

вот, приличат по характер на човека 

с всичките му вълнения, идеи и устре-

меност към идното. 

Или още казват за него, че е „брилянт-

ният поет“, който „преде тънко“. Не 

само защото стихът тече гладко, в 

изключително точен ритъм и е тол-

кова лесно да се напише музика върху 

него. Музиката просто прелива от 

поезията на Валери Петров, най-чес-

то в ритъма на валса. Спомням си, че 

тогава, малко преди нашата среща в 

Димитровград, когато работех върху 

музиката на неговата сатирична по-

ема „Хождение по буквите“, мислех си, 

че този, който мисли в 3/4, задължи-
телно е добър човек. Толкова добър, че 
дори катериците приемаха орехи от 

ръката му от перваза на дома му. Вал-
сът е желание за общуване – мъжът 
прави крачка наляво, после две вдясно, 
а жената го следва. Лицата им са бли-
зо и си говорят без думи... Колкото до 
„Хождение по буквите“, поемата вина-
ги е била за мен „копче“ за усмивка. 

В началото на неговия творчески 
път, обаче, неговата поезия се при-
ема от новата власт унищожително 
критично, с директни обвинения във 
формализъм, песимизъм и декадент-
ство, обявена за „интелигентска”, 
„упадъчна”, „възкресяваща отдавна 
преодолени настроения“. През целия 
си живот поетът остава във вечен 
конфликт със системата като сво-
боден човек, който няма нужда някой 
да му „дава“ свобода. 

„Не съм привърженик на каноните. Из
куството винаги е било антипод на 

Със съпругата си в Италия
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строгите правила и, ако става дума 

за отношението ми към свободния 

стих, ще ви кажа, че макар сам да не 

мога да пиша по модерному, мисля, че 

не във формата е въпросът. Зная тол

коз много чудесни неримувани стихо

творения, а и какво значи това „по мо

дерному“? Ако е за римата, то тя не е 

известна нито на римляните, нито на 

гърците. Друг е въпросът за употре

бата на мръсни думи в стиха, на из

куствената енигматичност, на писа

нето „каквото ти падне“ и на хвърля

нето прах в очите на читателя – тук 

съм и възмутен, и отвратен, и отчаян 

за бъдещето на поезията. Това са яв

ления, които само отварят вратата 

на изкуството за графоманията и я 

затварят пред читателите на поези

ята, които и без това стават все по

малко и помалко. Това чудо е, разбира 

се, глобално. Но у нас добива – отгоре 
на всичко – и вкуса на отблъскващ па
пагализъм. Дано не трае дълго!“

Валери Нисим Меворах е роден в се-
мейство, където има особена почит 
към думите. Бащата на поета – проф. 
д-р Нисим Меворах, е бил декан на 
Юридическия факултет на Софийския 
университет, един от най-изтъкна-
тите представители на адвокатска-
та гилдия за времето си. По време на 
Втората световна война той и съ-
пругата му Мария Петрова приемат 
протестантството в Евангелската 
църква на ул. „Солунска“ в София.

След войната бащата става пъл-
номощен министър в Посолството 
на България във Вашингтон (първи с 
този ранг от страната ни), а като 
представител на България в ООН, 
участва в изработването на конвен-
циите в Хага. Известно е, че пише 
книга за Яворов, а години по-късно 
неговата внучка Бояна Петрова съз-
дава книжарница „Нисим“ на името 
на своя дядо в центъра на София. На 
витрината е изложена старата пи-
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шеща машина Continental, закупена 
през трийсетте години от стария 
Нисим, семейна реликва, на която 
може да се пише едновременно на ки-
рилица и латиница. 

Възпитаник на Италианския лицей, 
само 15-годишен, Валери Петров вече 
печата първите си стихове в сп. 
„Ученически подем“ и е издал първата 
си поема „Птици на север“, посветена 
на съветския арктически изследова-
тел Иван Папанин и неговия поход към 
Северния полюс. Една година по-късно 
издава романа „Към полюса“, за пъте-
шественика от италиански произход 
Умберто Нобиле, два пъти прелетял 
над Арктика с дирижабъла си. И две-
те издания са подписани с псевдони-
ма Асен Раковски, което става повод 
за унищожителната антисемитска 
рецензия, публикувана в плевенски 
вестник: „един евреин се е осмелил да 
присвои името на великия революцио-
нер Георги С. Раковски”! По спомени на 

литературния критик Георги Цанев, 
под чието ръководство излиза ляво-
то списание „Изкуство и критика“ и 
където младият Валери намира мяс-
то като сътрудник, именно тогава 
поетът приема фамилията на майка 
си и започва да се подписва като Ва-
лери Петров, „защото тогава беше 
трудно да се печата с име на евреин“.

„С новото име Валери напечата в 
„Изкуство и критика” през 1943та – 
найстрашната година на фашизма – 
антифашистките поеми „Палечко” и 
„Juvenes dum sumus“... Свидетел съм 
колко усилия струваше на поета да 
търси нови средства и изрази, за да 
минат поемите през цензурата”...  

Академик Георги Цанев

В края на войната Валери Петров за-
вършва медицина в СУ, после служи 
като лекар във военна болница и в 
Рилския манастир. Същевременно ра-
боти в радио София и като военен ко-
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респондент на в. „Фронтовак“, заедно 
с Радой Ралин. В годините на новата 
власт поетът е сред основателите и 
зам. главен редактор на в. „Стършел“, 
става аташе по печата и култура-
та на българското посолство в Рим, 
което му дава възможност да бъде 
делегат на различни форуми в Амери-
ка, Швейцария и Франция. Неговият 
по-нататъшен житейски път минава 
през Студия за игрални филми „Бояна“ 
и издателство „Български писател“.

Любопитен факт е, че филмът „Точка 
първа“ (1956) със сценарист Валери 
Петров и режисьор Боян Дановски е 
първият български цветен игрален 
филм. По сценарии на поета излизат 
по екраните едни от най-хубавите 
филми в българското кинопроизвод-
ство: „На малкия остров“, „Първи 
урок“, „Слънцето и сянката“, „Васка-
та“, „Рицар без броня“, „Един снимачен 
ден“, „Откъде се знаем?“, „С любов и 
нежност“, „Йо-хо-хо“, „Разходки с ан-
гела“, „Театър, любов моя“, „Всичко от 
нула“, както и сценариите за анима-
ционните филми „Приказка за борово-
то клонче“, „Гръмоотводът“, „Гордата 
лампа“, „Главозамайване“, „Вариации 
върху стара тема“, „Меко казано“ и др. 

Сюжетът на филма „Слънцето и сян-
ката“ с режисьор Рангел Вълчанов се 
развива на варненския бряг, където 
Валери Петров прекарва детските 

и юношеските си ваканции. Негова-
та майка с италиански произход – 
учителката по френски език Мария 
Петрова, е от Варна и поетът пос-
вещава на морето най-вълнуващите 
си стихове. „Варна беше гнездото на 
детското ми щастие“... Толкова пое-
зия и красота има в този филм! Човек 
има чувството, че гледа филм на Фе-
лини. И пак в съзнанието ми се появява 
думата „общуване“, което в годините 
без интернет и мобилни телефони 
носи друг заряд с топлото човешко 
присъствие и доброта. Общуване 
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между двама, които се обичат, които 
като две „златни струни“ изпращат 
своя вик: „SOS! Ние се обичаме! Спа-
сете ни, хора!“ Общуване между хора 
с различна култура, общуване между 
поколенията, в което прозира онзи 
тъжен рефрен от фейлетоните на 
Зощенко: ние, по-възрастните, няма 
какво да ви оставим, освен олющени-
те си квартири и страховете си, за-
това ни пожалете и си идете... 

– Защо умряхте? – той попита.
– За Красотата – казах аз.
– А аз за Правдата, – той каза. –
Сестра и брат сме ний тогаз...

Емили Дикинсън

(от филма „Слънцето и сянката“)

В „Рицар без броня“ на режисьора Бо-
рислав Шаралиев отново е застъпена 
темата за общуването между въз-
растни и деца. Малчуганът с дърве-
ния меч и картонената рицарска бро-
ня стиска в ръцете си кристала, по-
дарен от вуйчо Георги, единственият 
човек, с когото се разхожда и открива 
толкова интересни неща в театъра, 
в печатницата на вестника, във фил-
ма, който гледат заедно. Кристалът 
на добротата, откривателството, 
чувството за значимост, чудото на 
човешката близост. 

В „Йо-хо-хо“, филмът на Зако Хеския, 
надеждата отново се ражда в общу-
ването – каскадьорът, който разказ-
ва приказка на малкото момиченце. 
Въображение и реалност се смесват 
в едно, през ясновиждащите одухот-
воряващи очи на детето. Диалогът 
„деца – възрастни“ е запазена марка 
на Валери Петров, по-късно ще го ви-
дим и в неговите великолепни „Пет 
приказки“. Общуването между тях 
обогатява нравствената индивиду-
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алност и на малките, и на големите, 
разкривайки колко е хубаво да правят 
нещо заедно, съвместно да градят 
общ свят на ред и уют, взаимно ут-
върждавайки се. 

Валери Петров започва да пише при-
казки след раждането на своите вну-
ци. „Имало едно време“... и започва 
чудното пътешествие в света на 
фантазията. От „пъстрите ракли на 
детските дни“ поетът изважда мъд-
ростта на детството: „Бяла при-
казка“, „Копче за сън“, „Меко казано“, 
„В лунната стая“ и „Пук!“ – всички те 
превърнати в детски мюзикъли и  мно-
гократно поставяни по българските 
сцени. Именно те му носят Номинация 
за нобелов лауреат за литература.
„Тази книга за тебе е, мило дете,
найпослушно от всички дечица.
В нея има пет приказки – по една за 
петте
пръста на твойта ръчица“.

Съвсем наскоро беше премиерата на 
последната анимационна екранизация 

на „Пук!“ от Анри Кулев. Децата днес 
са затрупани от американските су-
пер технологии и агресия в детските 
филми, ще успее ли малкият зрител да 
види красотата в общуването между 
Лили и Хрили на морското дъно?! Тех-
ният автор, който изначално носи до-
бротата в себе си, вярва в детските 
послания и винаги е казвал, че е пре-
ди всичко „поет на надеждата“, на 
„добрите писма“, които преодоляват 
всички прегради между хората. Поетът 
непрекъснато разсъждава върху до-
брото, което в наши дни върви с пред-
ставата за слабост и безсилие пред 
яростната агресия на злото. Припом-
няйки си статия в списание още от 
съветско време, той неведнъж цити-
ра един анализ за пещерните хора, 
според който в най-дълбока древност 
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е побеждавало племето с най-голям 
брой жертвоготовни хора. 

Валери Петров е един от четирима-
та членове на Съюза на българските 
писатели, които отказват да подпи-
шат декларацията срещу Нобеловата 
награда за литература на съветския 
дисидент Александър Солженицин, 
което му струва изключване от БКП 
и забрана да публикува творбите си. 
Оказал се „извън борда“, започва голе-
мия преводачески период на поета – в 
продължение на четири години в нача-
лото на 70-те, той превежда пиесите 
на Шекспир и неговите 154 сонети, 
както и произведенията на световно 
известни писатели от цял свят. Точно 
тези преводи по-късно му носят отли-
чието Кавалер на ордена на изкуства-
та и литературата на Франция.

„В самия себе си човек трябва да вли
за въоръжен до зъби. Имах мечта да 
имам часовник. Сега имам часовник, 
но нямам мечта. А смехът в литера
турата винаги ме е привличал – пре
веждал съм немалко близки до хумо
ра стихове на автори като Киплинг, 
Превер, Родари. Да си дълбок и весел – 

това е чудесна комбинация! Когато 
бях помлад, често гледах постанов
ките по мои текстове и лекичко се 
ядосвах, че шумът на децата в зала
та пречи да се чуват текстовете 
ми. Колко глупаво съм разсъждавал – 
та нали всичко това съм го написал 
именно за тях.”

Валери Петров е свързан завинаги и 
с българския театър. Пиесата „Ко-
гато розите танцуват” е написана 
специално за Сатиричния театър, в 
която отново темата е пробудена-
та младост. Написана е в началото 
на 60-те години и представлява опит 
за импровизация. Именно така – „Им-
провизация“ се казва и още една пие-
са, написана за същия театър в съ-
авторство с Радой Ралин. Двамата 
тълкуват думата широко – естети-
чески, като поведение, философски, 
идеологически. Всъщност, тя е пър-
вият опит за сценарен текст на им-
провизационно представление, с цел 
бягство от задължителните есте-
тически постулати.
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„Театър, любов моя“, една пиеса, с коя-
то дълбоко съм свързана. Това беше 
и моята последна среща с Валери 
Петров, и лебедовата песен на един 
малък провинциален театър, който 
желаеше именно с нея да спре да бие 
сърцето му, преди т.нар. театрални 
реформи насила да унищожат тази 
институция, преодоляла превратнос-
тите на времето и останала жива 
дори в годините на робство. Това, 
което румънските власти не можаха 
да изтръгнат – театралния живот 
в Силистра, стори го българската 
власт. Така от сцената за кратко 
прозвучаха съкровените стихове и 
песни от „Театър, любов моя“. Едва ли 
някой толкова дълбоко ги е преживя-
вал, колкото групата актьори, чийто 
живот е минал на сцената, разделяй-
ки се с нея завинаги. И както двете 
героини от пиесата не могат да на-

правят разлика между живот и роля, 
така и зрителят не можеше да раз-
бере докъде свършва ролята и къде 
започва животът.  
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Какво сме ний, хора? Какви сме ний, хора?
Какво е театърът, какво е актьорът?
Защо сме създадени от Господ такива
откак свят светува с душа завистлива?
И лоша такава, и злобна такава,
че не само не можем да живеем без слава,
но когато до теб тя и друг осияе,
то за тебе, за тебе ден черен това е...
Но ний сме и други и е толкова сладко,
макар и за кратко, и макар да е рядко
когато нечакана, необяснима
великата тръпка в миг те обзима –
такава чудесна, такава гореща,
че издига и теб и партньора отсреща
високо нагоре, високо там, дето
сте само вий двама и Бог, и небето...
Какво сме ний, хора? Какви сме ний, хора?
Две души едновременно живеят в актьора.
А когато актьорът е не актьор, а актриса,
душите в него трийсет и три са.
А животът ни блъска, а животът ни мачка
и всеизвестни стават оная глупачка
или оня бездарник... Но кой ти разбира, 
и си вдига палатките, и върви панаира...
И тази заплашва, и онази се моли,
и са толкова малко приличните роли,
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и си скубем косите, но, Боже, прости ни,
нали често се случва да играем слугини...
Но ние играем и крале, и кралици,
субретки, герои, злодеи, смешници.
Една друга перука, малко нещо във грима
и след миг лейди Макбет неочаквано взима
лика на Офелия, чертите на Нора...
Какво сме ний, хора? Навярно сме хора
и святост, и низост сърцето ни крие,
защото сме всичко, което сте вие...

 

Какво сме ний, хора? Обяснете ни, моля,
или тази е нашата единствена роля
и светла, и тъмна – коронната тая,
която без паузи играем до края.
Тази роля – актьор, да, актьори, додето
се пръсне най-сетне и стихне сърцето.
И букетите где са? И прегръдките – где са?
Завеса, завеса, по-бързо, завеса!...
И завесите падат, и фургонът олеква,
и ликът ни бледнее, гласът ни отеква
и нима, Боже мой, би могъл да опази
механичният запис онзи поглед,

„В лунната стая”, Столичен куклен театър
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онази едва доловима въздишка, която
сърцата вдигала като пърхащо ято
във викове „Браво!“, във викове „Браво!“
и пляскащи длани...
Какво сме ний, хора? Какви сме ний, хора?
Две души едновременно живеят в актьора.
А когато актьорът е не актьор, а актриса,
душите в него триста трийсет и три са!...
И не само нетрайно е туй наше изкуство,
Но усещаме тайно, 
че от мода излизат прически, костюми,
и не само костюми, но и жестове, думи.
И това ни подсказва, че както са смешни
актьорите вчерашни в очите ни днешни,
тъй и ние с нашто изкуство, уж вечно,
смях ще будим във време съвсем недалечно.
И какво ни остава? Какво ни остава?
Само днешното време, само днешната слава.
Еднодневки сме ний и не ни се сърдете,
че в борби задкулисни умът ни зает е.
Когато кракът ни само стъпи на сцена,
душата ни става изведнъж просветлена,
възвишена, прозрачна, звънтяща в простора
и способна да прави от хората хора...

Из „Театър, любов моя“

Таня Масалитинова и Славка Славова в „Театър, любов моя!“
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