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Като става дума за греха – трудно е на днешния 
човек да каже „съгреших“. Няма да използва 
такава отминала, архаична дума, защото му е 
неловко да я произнесе в обичайното си ежедневно 
настроение.  „Сгреших“ е най-многото, което 
ще каже в добрия случай, в който наистина 
иска да оправи нещата. Много думи, запазени за 
строго църковна употреба, няма да произнесете 
в повседневен разговор. Няма да кажете „смири 
се“ на човек, който се е изгубил между лъжливи 
представи за себе си и очаквания за другите; 
няма да кажете „прелюбодействах“, „злослових“... 
Дори „излъгах“ ще кажете крайно рядко  и 
предпазливо – нали се знае вече, че истината е 
въпрос на гледна точка.

Но значенията на тези отминали думи не 
са отминали. И в цялата работа има почти 
коварство: значението ни касае пряко дори 
тогава, когато не го знаем, или не признаваме, че 
го знаем.
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Между греха и грешката има разлика, която не 
е само в изписването. Грешката е дефект на 
ситуацията; грехът е резултатът в проекция – 
пропускането на целта, както се превежда от 
гръцки. Което води до мисълта, че за да пропуснеш 
целта, трябва да имаш цел. Каква е целта на 
човека?

Богословието на православната църква учи, че 
Бог не е имал цел за постигане, когато е създавал 
човека. Не е имал нужда от човека за нещо по-
специално. Създал го е от любов. И когато човекът 
не разбрал какво значи това, пак от любов Господ е 
влязъл в неговата плът, за да извървят заедно пътя 
обратно до мястото, където тази любов е била 
отхвърлена и човекът  е останал сам.

Бог няма цел за човека. Човекът обаче има цел; би 
трябвало да има. Човешката цел е да отговори 
на тази любов, което значи да се върне в живота. 
Защото любовта на Бога не е част от нашите 
емоции, цвят от човешката палитра, а принцип на 
съществуване на творението, пътят на нашето 
ставане. Любовта е целта. Пропуснем ли я, 
пропускаме всичко.

Пътят обратно винаги е възможен. Днес той 
лъкатуши през думи и книги, през кабинетите на 
психиатри и психотерапевти, през екзалтирани 
„пророци“ и „умъдрени“ гурута, а дори и свещеници, 
на които се бъркат с гурута. Но рано или късно 
този път отвежда до една врата – вратата на 
вътрешната стая. Това е мястото. 

И човек трябва да влезе.
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грях ,
може	да	има	

медицинска	
причина

Интервю с 

НАТАЛИЯ 

СКУРАТОВСКА 

Ксения смирнова

Понякога	нещо,	което	наричаме
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Къде се Крие неврозата

Темата за „Психологическите 
манипулации в Църквата“ Ви 

ангажира във връзка с хората, 
обърнали се към Вас с подобни про-
блеми, с които са се сблъскали в 
Църквата. Вие самата била ли сте 
обект на манипулации?

Имам сходен опит, но по начало аз не 
съм подходящ обект за манипулации.  
Всичко започна от детството ми; 
родителите ми не бяха авторитарни 
и от 2-3-годишна се отнасяха с мен 
като с възрастен, без да се налагат 
и като обосновават своите  изиск-
вания.  Тази моя нагласа се съхрани в 
последствие при общуването с вся-
какви авторитетни хора. Удава ми се 
с лекота да не се съглася, да задам 
уточняващ въпрос, не се страхувам 
да бъда черната овца, „маргинал“, не 
се измъчвам, когато не ме приемат. 
От детството си нося усещането 
за себеприемане, затова и личната 
ми самооценка не се понижава, ко-

гато ми казват, че не правя нещата 
„правилно“, че „не съм достатъчно 
православна“. Старая се, да отделям 
конструктивната критика, подпома-
гаща работата ми над себе си, от 
манипулативното приемане и обезце-
няване. 

В Църквата съм от 18 години, първо 
поколение православна; това беше 
мой личен порив. В неофитския ми пе-
риод се сблъсквах с различни неща. 
В края на 80-те години, когато тък-
мо се възраждаше църковния живот, 
имаше много неясноти, изкривявания. 
Още тогава реагирах на манипулаци-
ите като се отдръпвах, или с младеж-
ки максимализъм се съпротивлявах.  
Постоянно се застъпвах за прияте-
лите си, оказали се жертва на мани-
пулация, и които, както ми се струва-
ше тогава, не можеха да се защитят.  

Сега разбирам, че не винаги е тактич-
но да се намесваш, например в отно-
шенията със свещеника, настоятеля 
на храма. Например, настоятелят не 
заплаща на клиросните певци, каз-

Наталия Скуратовска се занимава с нещо необичайно – провеж-
да психологически консултации за православни хора, включително 
свещеници. Освен това е автор на новаторски психологически 
тренинги за бъдещи свещеници. Тези тренинги се провеждат ус-
пешно в Хабаровската семинария. Наскоро изнесе лекция на тема: 
„Психологическите манипулации в Църквата“, която предизвика 
сериозен отзвук сред православните вярващи. 
Разговаряме с Наталия Скуратовска за психологическите пробле-
ми, които възникват във взаимоотношенията между свещеника 
и енориашите. Кой е „метафизическият баща“; какво означава да 
„се ламинират греховете“ и как да се предпази свещеникът ед-
новременно от прегаряне и запрещение— четете в интервюто.
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вайки че трябва да служат за слава 
Божия: „Как не ви е срам да сте така 
меркантилни, та нали на Бог служи-
те, не на мамона“, – а хората живе-
ят с тези средства. И аз се втурвах 
да засрамя настоятеля и да изисквам 
от него пари за клиросните певци – 
това е реален случай. В последствие 
разбрах, че такива ситуации могат 
да се решат по-меко, тактично и без 
конфликти. А в своята неопитност 
постигах само това да поставя хо-
рата, които се опитвах да защитя, в 
категорията на неудобните, заедно с 
мен самата.

Така научих много.

Как се възприема 
свещеникът от 

съвременните хора, 
миряните? Кого виждат 
преди всичко в негово лице – 
извършител на треби, 
психотерапевт, Божи 
човек?

В реалния живот присъстват всич-
ки изброени варианти, но за щастие 
свещениците са освен всичко това и 
пастири, и душелечители. 

Действително, някой вижда в све-
щеника жрец-извършител на треби.  
Това са преди всичко хора, които тър-
сят в религията средство за пости-
гане на собствените си прагматични 

цели.  Ще запаля свещ за здраве или, 
за да постъпи синът ми в универси-
тет.  Тоест ще дам на Бога нещичко, 
за да се погрижи Бог, от Своя стра-
на, за моите насъщни потребности и 
светски дела.  

Но и тук отношението 
може да бъде различно. 

Като към специалист в 
сферата на услугите – 
ако свещеникът откаже 
да освещава нещо или 
да кръщава, защото се 
изисква от него, тогава 
върху него се излива поток 
от негативизъм. Има и 
отношение отдолу нагоре, 
когато на него се гледа 
като на висше същество. 
Някъде из фейсбук срещнах 
определение за „силния 
свещеник“.

Да, това е друг тип изкривяване, ко-
гато свещеникът се възприема като 
носител на свръхестествени способ-
ности и това не е полезно нито на 
свещеника, нито на тези, които се 
отнасят към него по този начин. Не е 
полезно преди всичко защото създава 
завишени очаквания по отношение на 
свещеническия сан. Сякаш свещени-
кът е длъжен да знае отговорите на 
всички въпроси, да бъде едва ли не чу-
дотворец, забравяйки напълно за себе 
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си, да служи 24 часа в денонощието, 
за да може във всеки момент да се 
обърнеш към него и да получиш вни-
мание. Та нали е свят човек, длъжен е 
винаги да откликва. 

Това изкушение е трудно за преодо-
ляване, особено при младите свеще-
ници. Иска ти се да отговориш на 
очакванията. В резултат се появя-
ва или прелестта, или младостар-
чеството, или емоционалната и 
духовна опустошеност – поради 
безполезността на опитите да се 
отговори на тези високи очаквания, 
заради усещането на собствената 
двойственост, несъответствието 
между  външния образ и вътрешното 
самосъзнание.

За вярващите, които търсят в све-
щеника човек не от този свят, който 

ще реши всичко вместо тях, това е 
много вредно. Така състоянието на 
духовна инфантилност и безотго-
ворност у тях се затвърждава – те 
виждат в свещеника метафизически 
баща, на който могат да прехвърлят 
всички проблеми и да останат мла-
денци в духовен план до края на живо-
та си. 

Понякога се получава така, че създа-
лите се деструктивни отношения 
удовлетворяват и двете страни. Ин-
фантилните вярващи намират све-
щеник, чието самолюбие го тласка 
към подобни отношения и той започ-
ва да си вярва, че  „не е като обикно-
вените хора“, и всяка мисъл, дошла му 
наум, е изпратена от Бога.

Когато питаш такъв свещеник за 
неща, които не разбира, той говори 

7
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това, което му идва отвътре и смя-
та, че това е волята Божия, която 
чрез него се проявява. 

Като цяло това е прелест. При по-
добни отношения и двете страни 
получават, в това число и психоло-
гически, изгоди. Но по отношение на 
духовния живот има изцяло негатив-
но значение. Тези енориаши пребива-
ват в илюзията за спасителност на 
избрания път, понякога в тези отно-
шения се крият неврози или страх от 
непредсказуемостта на битието.  
Често тези вярващи се обкръжават 
със стена на враждебност към външ-
ния свят и всичко светско, и се отда-
ват на търсене на признаци за края 
на света, това е есхатологичната 

невроза – всичко тъне в зло, само при 
нас е спасението, наоколо са само 
врагове, само при нашия отец или в 
нашия манастир е спасението. 

Остава напълно непонятно, как та-
къв християнин да бъде „солта на 
земята“ при подобно отношение към 
този свят.

„с нас по друг начин не 
бива“

Имам чувството, че на 
мнозина православни 

вярващи сякаш им допадат 
свещеници манипулатори. 
Защо хората искат да 
бъдат манипулирани?

Нека започнем с това защо въобще 

много от хората идват в Църквата 

и какво търсят в нея. Когато тър-

сят защита от своите страхове, 

потвърждение на това, че има един 

единствен спасителен път, то много 

бързо намират обща приказка с един 

определен тип свещеници. Често хо-

рата влизат в Църквата, внасяйки 

собствения си опит на съзависимост 

в отношенията, в които те са сла-

бата страна и има един силен, авто-

ритарен, агресивен в психологически 

план човек, който им налага. 

8
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 …родители, мъж или 
началник?

Да, и всичко това се случва, защото 
хората, привикнали на подобни отно-
шения, лесно встъпват именно в та-
кива, в някакъв смисъл им е комфорт-
но, защото не трябва да променят 
нищо в себе си.

На такива хора никак 
не им харесва, когато 

свещеникът им казва: 
„Мислете самостоятелно“.

Да, за тях това е доказателство, че 
този свещеник е „слаб“, не иска да 
ги „осинови“ –да им признае вечното 
младенчество и да ги манипулира, за-
щото те не могат по друг начин. 

Втори момент: хората склонни към 
съзависими отношения имат навика 
да ги оправдават: „С нас по друг на-
чин не може“. Те имат изкривен образ 
за себе си.  А в свещениците, които 
гледат на тях отгоре , те виждат по-
твърждение на този изкривен образ и 
на тяхната картина за света и това 
ги успокоява. „Знаех си, че за нищо не 
ставам и сам не мога да се справя, 
това ми казва и отецът, затова и 
трябва да го слушам.“

Тази ментална нагласа е следствие 
и има своите исторически причини. 
За този проблем пише Майка Мария 

Скобцова още през 1930 г.:  Когато 
Църквата в Русия престава да бъде 
гонена и властта я поддържа на по-
върхността излизат същите тези 
хора, които познават линията на пар-
тията от вестник „Правда“ – кого да 
мразят, кого да осъждат, и кого да 
одобряват. Тоест хората, на които 
липсва саморефлексия, с некритично 
мислене, убедени, че на всеки въпрос 
съществува един-единствен отго-
вор, неспособни да видят проблема в 
цялата му сложност. 

В началото тези хора, влизайки в 
Църквата ще се учат – ще търсят 
наставник, който именно в тези ка-
тегории може да им даде „единствено 
правилния отговор“, а впоследствие, 
когато са усвоили основната концеп-
ция, в този дух на „непогрешимост“ 
ще учат от името на Църквата, ана-
темосвайки всеки, който не е съгла-
сен с тях. Фактът, че това ще стане 
доминиращият тип църковност, бе 
логично предсказан на базата на со-
циално-психологическите условия в 
началото на ХХ век.

Вярващите наистина 
отъждествяват 

мнението на свещеника с 
мнението на Църквата… 

Подмяната тук е в това, че автори-
тетът на Църквата се разпростира 
върху нейните отделни представи-

9



10 11

тели, а несъгласието с отделните 
представители на Църквата се пред-
ставя като отхвърляне на Църквата 
като такава. При това се забравя, 
че в историята на Православието 
са съществували различни позиции, 
спорове в Църквата. Да си припом-
ним Вселенските събори – в какви 
дискусии се ражда истината и това, 
че в Православната църква няма до-
гмат за някаква непогрешимост. Ние 
осъж даме католиците за догмата за 
непогрешимостта на папата, а меж-
дувременно при нас много свещеници 
(да не говорим за епископи) претен-
дират за такава непогрешимост на 
своите разсъждения, превръщайки се 
в „минипапи“ за поверените им ено-
рии или епархии, а всяко несъгласие с 
тяхното мнение се възприема като 
нападка към Църквата.

най-гръмогласно  
е нетолерантното  
малцинство

От друга страна, когато 
свещеникът говори 

нещо различно от мнението 
на мнозинството, казаното 
от него се възприема като  
„неправилно“.

Те виждат непогрешимост само в 
това, което потвърждава собствена-
та им картина за света и Църквата.

Що се отнася до мнозинството, и 
тук не всичко е еднозначно. Особе-
но през последните години, когато в 
РПЦ ясно се откроиха различни тен-
денции. Веднъж, бяхме се събрали 
свещеници, преподаватели по бого-
словие, и заедно успяхме да преброим 
поне осем различни „религии“ в  РПЦ, 
които почти не се засичат една с 
друга – от крайните фундаментали-
сти до привържениците на Парижка-
та богословска школа. Всяка една от 
фракциите  твърди, че „при нас пра-
вославието е най-правилно, а който 
не е съгласен с нас, не е православен 
в пълнота“.

Личното мнение изглежда като мне-
ние на мнозинството. Макар че ние 
обикновено не познаваме мнението 
на мнозинството – най-гръмко звучи 
гласът на нетолерантното малцин-
ство. Същите тези крайни фунда-

10
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менталисти, които не са мнозин-
ство, най-гръмко заявяват своята 
позиция. А йерахията не ги оспорва по 
различни причини, затова някой започ-
ва да ги възприема като позицията на 
цялата Църква. Например някой фун-
даменталист се изказва срещу опре-
делени културни явления, а външните 
започват да мислят, че Църквата се 
бърка навсякъде: в театъра, училище 
и т.н. със своето мнение и забрани.

Но нецърковните 
хора обикновено 

виждат това мнение 
в църковната преса – 
тези свещеници пишат, 
говорят по телевизията 
и затова ги възприемат 
като говорители на 
Църквата. А вярващите, 
които се присъединяват 
към мнението на 
мнозинството, започват да 
считат, че ако се отнасяш 
критично към това, не си 
църковен… Доколко тази 
ситуация е нездрава или 
е напълно естествена? 
Докъде ще доведе?

Ситуацията е обяснима, макар и да 
не е нормална. Сходно нещо наблю-
давахме в съветското време по от-
ношение на различни явления: всичко 
водеше до кастрация на смисъла. 

В църквата хората се събират не за 

изясняване на отношението към со-
циалните въпроси, но именно в резул-
тат на тези дискусии се подменя са-
мото понятие за християнски църко-
вен живот.  Фокусът на вниманието 
се бърка със спасението, обожение-
то – с опита да се наложат някакви 
външни морални норми от света.  Ма-
кар че, ако се върнем към Евангелие-
то, Свещеното Предание, това нико-
га не е било задача на Църквата.

Днешните семинаристи, 
бъдещите пастири – 

към какви образи се 
ориентират? Наясно ли 
са, какво очакват от тях 
вярващите и какво самите 
те искат от себе си?

Според моите наблюдения, разбират, 
но съвсем не винаги. Идват, водени 
от различни мотиви: от желание да 
служиш на Бога и хората до възпри-
емането на семинарията като со-
циален трамплин: живея на село, няма 
пари, няма перспективи, а тук в про-
дължение на пет години всичко е без-
платно и всъщност в Църквата най-
важното е да се устроиш и от там 
нататък все ще можеш да печелиш и 
да живееш от това…

По отношение на духовните ориен-
тири всичко зависи от това, доколко 
на човека му е провървяло с духовния 
наставник и имал ли е такъв въобще.  
Русия е огромна и не всеки има въз-

11
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можност да бъде духовно обгрижван, 
да не говорим, че е разумно да бъде 
обгрижван от духовен наставник, с 
когото наистина има какво да споде-
ли.  Известен факт е, че днес в Църк-
вата се чувства остра нужда от ду-
ховници, които реално да са такива, 
а не само на думи. В края на 1980 г. 
бе отбелязано началото на рязък ко-
личествен прираст в Църквата за 
сметка на качествения. Нямаше кой 
да служи и се ръкополагаха неподходя-
щи за това хора. Последствията от 
това се виждат и до днес.

Семинарията в голяма степен задава 
атмосферата, в която се формират 
бъдещите пастири. Различните се-
минарии се отличават по отношение 
на целите и методите на възпита-
ние. Според мен има и много деструк-
тивни духовни училища, в които се 
възпитават отношения на крайна съ-
зависимост, където основната цел е 
създаването на система на йерархич-
ни взаимоотношения. 

Свещениците не познават основите 
на кризисната психология

Общувам с много 
свещеници и по начина, 

по който общуват, лесно 
мога да определя, дали са 
завършили семинария или 
първо светско училище и 
после задочно семинария. 
Стилът на публичната реч 
на младите свещеници, 
които са завършили 
семинария, е пълен с 
църковнославянски думи, 
клиширани обръщения, не 
съумяват да превключват 
и да говорят живо. А на 
завършилите университет 
лесно се отдава да 
превключват от един стил 
на говорене в друг.

Усвоява се определен маниер на го-
ворене и поведение – това е един от 
проблемите в съвременното духовно 
образование и като цяло на вътре-
църковното общуване.  Повечето 
свещеници не владеят изкуството 
на диалога, те са монологични:  той 
обяснява – те внимават над казано-
то. Всеки въпрос  (да не говорим за 
несъгласие) предизвиква паническа 
реакция, която се изразява в опита да  
„се затвори“ устата на несъгласния.
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Това често се наблюдава 
при преподавателите в 

семинарията…

Да, оттук започва и неумението да 
водиш диалог, манипулативните ме-
тоди – използването на формалния 
статут като възможност да зас-
тавиш опонента си да замълчи. Този 
подход в последствие се пренася и в 
свещеническото служение. 

Докато работех с деца в Хабаровска-
та семинария, се занимавахме с раз-
витието на комуникационни умения, 
умение да организираш дискусия, да 
слушаш събеседника си, да  говориш 
на езика на аудиторията. А след това 
в семинарията се осъществи проект 
(който се надявам да продължи и впо-
следствие) „Пастирска практика“: 
семинаристите изпълняваха реални 
църковни задачи, взаимоотношения 
не само с вярващите, но и с различ-
на нецърковна аудитория: ученици, 
студенти, възпитаници на домове 
за болни деца, войници на временна 
служба. Организиран бе отряд „де-
сант“ от старшите семинаристи в 
селските енории в помощ на тамош-
ните настоятели: катехизация, бе-

седи с енориашите, организация на 
мероприятия за местните ученици. 
Със семинаристите работехме върху 
създаването на навици за общуване 
на езика на аудиторията, за да могат 
да разберат мотивите, интересите 
на хората и адекватно да реагират 
на възраженията. 

Имахме и подобни упражнения: разде-
лях групата на „свещеници“ и „анти-
клерикали“. Втората група съставя-
ше списъци с типичните претенции 
към Църквата, като се започне от 
прословутите „попове на мерцедеси“, 
а тези, които бяха в ролята на „све-
щеници“, трябваше да дадат обосно-
ван отговор – не формални уговорки, 
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а да отговорят в съответствие със 
собствените си убеждения, без лу-
кавство.  После групата се сменяше, 
така че всеки да има възможност 
да се научи да реагира адекватно на 
„спорните въпроси“. Кротко в трени-
ровъчен формат, те имаха възмож-
ност да работят и върху собствени-
те си убеждения. Когато се дава фор-
мален отговор, в който и свещеникът 
не вярва, такъв отговор не убеждава 
никого и се възприема като лицеме-
рие. А когато си успял да разнищиш 
собствените си съмнения, да им да-
деш глас, да ги осмислиш, отговори-
те вече се на друго ниво и няма страх 
да се сблъскаш с въпроси. 

Претенциите към Църквата – това 
е нелека задача. По-сложното ниво, 
обаче, на работа с учениците от гор-
ните класове са претенциите към 
Бога: защо допуска страданията на 

невинните, за което трябва се гово-

ри с родителите на деца инвалиди или 

родители, изгубили децата си.

В живота на свещеника това изплува 

постоянно: мнозина идват в Църква-

та, водени от страданията. При това 

свещениците не познават основните 

принципи на кризисната психология: 

какво е скръбта, как се преживява, 

какви са стадиите, как се работи с 

тях в плана на душегрижието – какво 

можеш да кажеш и какво не бива в ни-

какъв случай, за да не погубиш човека.

(В момента подготвям статията: 

„Свещеникът и скръбта“.) Смятам, 

че всеки свещеник трябва да е за-

познат с тези проблеми, макар че 

засега не се изучават в нито една 

семинария. 

За съжаление при нас, в църквата, има 

вкоренени мнения относно това за 

„какви грехове Бог наказва“, макар ка-

тегорично да не съм съгласна с това, 

а и светите отци ни предпазват от 

подобни предразсъдъци. Хората под-

менят Божия съд със своя собствен. 

По този начин се 
травмират и без това 

травмирани хора…

Да и понякога ги тласкат към тако-

ва отчаяние, че ги отблъскват от 

Бога завинаги. Именно като психо-

лог съм се сблъсквала с подобни слу-

чаи. Хора, които са се опитали да 

получат утешение в Църквата след 

смъртта на дете или по време на 

тежка бременност, с опасност от 

аборт. Или православна жена, но не 

особено църковна, идва на изповед и 

й казват: „А, не си венчана – ще умре 

детето ти или ще се роди болно! 

Твоето дете е прокълнато от Бога 
заради твоите грехове и начин на 
живот!“ И подобна позиция, широко 
разпространена през 90-те г. и до 
днес съществува.

14
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Доколко духовен е 
свещеник, който се 

превъзнася? 

Какъв според вярващия е „добрият“ 

свещеник? Доколко е важен външ-

ният образ, маниерът, поведението 

и как това влияе на отношението 

към него? Според мен, колкото по-

естествено се държи свещеникът, 

толкова по-малко е възприеман като 

свещеник. А колкото повече се пре-

възнася и е важен, колкото по-дълга 

е брадата му, по-шокиращо и по-ма-

нипулативно е поведението му, тол-

кова повече уважение предизвиква и 

се възприема за по-духовен от хора-

та. 

Има такава категория 
енориаши. Разбира се, 

човешкото общуване се 
влияе много от външния 
образ и поведение, не само 
със свещеника. 

Представата за духовност при раз-

личните хора е различна. Духовност-

та обикновено е потвърждение на 

собствената ни представа за това, 

какво е добро и какво е лошо. Тоест, 

колкото повече свещеникът по-

твърждава нашите собствени пред-

стави, толкова е по-духовен. При 

това представите могат да бъдат 
агресивни, съвсем не християнски. 

Що се отнася до външния вид, мани-

ер на поведение, подчертаването на 

статута – да, има категория енори-

аши, за които това е свидетелство, 

че отецът е особен човек, с особени 

дарове. А ако той  се държи естест-

вено, им се струва, че подронва дос-

тойнството на свещеническия сан и 

не е на висотата на авторитета си. 

В същото време мислещите хора 

(не търсещите готови отговори 

на всички въпроси) търсят тъкмо 

обрат ното: те не биха общували с 

„надути и важни“, а ще търсят да го-

ворят с този, който умее да разгова-

ря на нормален човешки език. От тук 

произтича и разделението на „цър-

ковни субкултури“.

Хората се отделят по енории и ако в 

енорията има различни отци могат 

да се появят вътрешни конфликти, 

включително между самите свещени-

ци: появява се един вид конкуренция. 

Не е тайна, че голяма част от све-

щениците се отнасят ревниво към 

това, колко енориаши се изповядват 

при тях и колко духовни чеда имат. 

Това може да се превърне в повод за 

подмолни войни, често манипулатив-

ни, а понякога и за интриги. 

Но в дългосрочен план да се залага 

на благообразния външен вид и пре-

възнесеността не е оправдано. Ос-
вен външното има и вътрешно и ако 
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свещеникът довежда вярващите до 
вътрешно опустошение и озлобление, 
неговото служение не носи нищо, ос-
вен вреда. 

Малцина са тези, които са се зани-
мавали с този проблем от позицията 
на светоотеческата аскетика. На-
пример известният на мнозина отец 
Гавриил (Бунге), патролог, католи-
чески монах приел православието и 
присъединил се към РПЦ. Той изследва 
въпроса за духовната опустошеност 
на свещенослужителя (заинтересу-
вах се във връзка с моите проучвания 
върху пастирския бърнаут) и пише, че 
опитът да се компенсира вътрешна-
та опустошеност с външна актив-
ност е разрушителен и за пастира, 
и за паството. В резултат на това 
свещеникът избягва своите духовни 
проблеми и води своите енориаши от 
духовното към външното.

Външната активност може да наме-
ри израз в много добри форми – соци-
ално служение, например, но може и да 
бъде и прословутия „православен ак-
тивизъм“, громящ неблагочестивите 
проявления и т.н. Подходящо е всичко, 
само да отдалечава от духовния жи-
вот. И при това се чувстваш като 
човек, зает с църковна мисия. Но зад 
всичко това стои опустошително са-
мооправдание.

ламинирайте своите 
грехове

Основното място, 
където се срещат 

свещеникът и мирянинът 
е изповедта. Има ли 
разминаване между 
разбирането за 
тайнството на изповедта 
от страна на свещеника и 
на мирянина? Можат ли тук 
да се намесят манипулации?

– Разбира се, и проблеми има и мани-
пулации също. Като проблемът е от-
части системен. Покаянието в масо-
вото църковно съзнание се подменя с 
книги от типа „Хиляда и един гряха“. И 
подготовката към изповедта често 
е формална, понякога манипулативна, 
с желанието да изповядаш грехове, 
които вътрешно не считаш за таки-
ва. Покаянието се подменя с формал-
но ритуално действие, което не води 
до вътрешни изменения в човека.

Втората подмяна: за някои миряни 
изповедта е заместител на психо-
терапията. При изповедта те се 
стараят да разкажат на свещени-
ка за трудностите в своя живот и 
вместо изповед се получава само-
оправдание: как всички са лоши и 
как страдам от тях. „Грешно е, че се 
разгневих, но те всеки биха довели 
до това състояние!“ Или искат съве-
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ти, за това какво да правят в тази 
ситуация, а на свещеника не му дос-
тига смелост да каже, че не знае и 
им дава стандартния отговор, кой-
то няма никакво отношение към въ-
трешното състояние на питащия.

Според мен добрият, „силният“ све-
щеник е този, който не се бои да при-
знае, че не знае всичко. Който може 
да каже на изповядващия се: не знам 
какво да ти отговоря, нека да се по-
молим заедно. Този, който не се оп-
итва да подменя Бога за своите па-
соми.

„Отче, какво да правя?“ – това е, от 
една страна, манипулация на свеще-
ника, прехвърляне на отговорността 
върху него. А голяма част от свеще-
ниците не притежават тази свя-
тост и прозорливост, та да могат 

правдиво да се изкажат, дали да се 

ожениш или не за този човек, да тър-

сиш или да не търсиш друга работа  

(освен ако не става въпрос за нещо 

очевидно престъпно). Но веднъж за-

даден подобен въпрос, отецът чес-

то се чувства длъжен да отговори. 

И с тези отговори руши съдби. По-

лучава се така, че свещеникът зло-

употребява с доверието, манипули-

ран от своите скрити страхове да 

не загуби авторитета си, а също и 

гордостта, че е изключителен и Бог 

му е дал правото да се произнася за 

всичко. 

Изповедта не е за изброяване на 

греховете, а за да се промениш, да 

преодолееш страстите си. Това е 

признание за извършените грешки 
и готовност да не ги повтаряш. В 
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реалния живот се получава така, 
че в продължение на години хората 
идват със същия списък с грехове, 
а изповедта се превръща във фор-
мално допускане до Причастие, а 
Причастието става формална про-
цедура, потвърждаваща принадлеж-
ността към Църквата.  Как горчиво 
се шегуваше един познат свещеник: 
та те идват всеки път със същия 
списък, нека го ламинират, а ако от 
нещо се избавят, аз сам ще им дам 
маркер, да го зачеркнат. 

Ето нещо, което в нашето църковно 
възраждане, не се е възродило напълно.

А откъде може да дойде 
възраждането, от кои 

времена?

Не е лесен този въпрос: много аспе-
кти от църковния живот се възро-
диха де факто по образец на края на 
Синодалния период – не най-добрия, 
да си кажем направо, от времето на 
съществуването на нашата Църква. 
Мисля, че преди всичко трябва да се 
възражда смисълът, а формите да се 
търсят в честен открит диалог. 

Не бъркайте натрапчивото чувство 
за вина и гласа на съвестта

С какво покаянието се 
отличава от чувството 

за вина?  Струва ми се, 
че хората често бъркат 
тези чувства: ако човек 
не чувства в себе си 
прословутото „аз съм 
най-лош от всички“, му 
се струва, че не изпитва 
покаяние.

Ще можем да различим, ако разполо-
жим по вертикалата вложените уси-
лия: нормалното чувство на покаяние 
трябва да води човека към промяна 
– не към самоунищожение, не към са-
мобичуване, а към това, да изтръгнеш 
страстта от себе си, да поправиш 
извършените грешки. Не може да се 
каже, че нашето чувство за вина е ви-
наги вредно, необосновано, но не тряб-
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ва да бъркаме натрапчивото чувство 
за вина и гласа на съвестта. Извърши-
ли сме грешка, можем ли да я поправим 
или не? Причинили сме зло на някого: 
можем ли да го поправим или не?

А ако не можем да я 
поправим?

Така е например, когато сме убили чо-
век или той е починал.  Но не е така, 
когато смятаме, че отношенията са 
напълно разрушени и нищо не може да 
се промени, в крайна сметка винаги 
можем да поискаме прошка, да поп-
равим нещо и да направим нещо за 
човека, когото сме обидили. Нашите 
собствени страхове и самолюбието 
ни пречат да се поправим. 

Има обективни ситуации, които не 
можем да променим. Тогава възниква 
следният въпрос: как може да се изку-
пим – пред Бога и хората? Да си при-
помним, че в Православието концепци-
ята за спасението не е юридическа, 
ние се спасяваме по Божия милост. 
Човекът е извършил непоправимо  зло, 
но той може да се опита да извърши 
нещо добро. Например: жена извърши-
ла аборт, след което се е въцърковила, 
покаяла се е, но да се поправи случи-
лото се е невъзможно, смъртта си е 
смърт. Не всичко може да се изкупи с 
любов: към своите деца, оказвайки по-
мощ на жени в подобна тежка ситуа-
ция – и психологическа, и материална. 

Ако съвестта подсказва, че е нужно 
изкупление, то възможности винаги 
могат да се намерят.

Молебените за покаяние, 
които се отслужват за 

жени извършили аборт не са 
ли задънена улица? Смята 
се, че това трябва да им 
даде нужната подкрепа…

Тези молебени сами по себе си могат 
да усилят деструктивното чувство 
за вина, ако всичко се ограничи само 
до службите, без добри дела. До това 
довежда осъзнаването на непоправи-
мостта на извършеното деяние ед-
новременно с осъзнаването (илюзор-
но) за това, че Бог няма да прости. Не 
трябва да се надяваме на изкупление 
само посредством молебени: Бог про-
щава не защото човекът е извършил 
определено количества конкретни 
действия, а защото се е променил. 

Духовният живот е вътрешно пре-
раждане, а ако жената извършила 
аборт продължи да живее с чувство-
то за неопростимост и непоправи-
мост на извършеното, тя ще продъл-
жи да внася зло в света, не би могла 
да дава любов нито на своите деца, 
нито на мъжа си, не би могла да по-
мага на други хора, а всичките й сили 
ще бъдат насочени към самоунищо-
жение. Да убиеш себе си дори в психо-
логически план не е поправяне на зло-
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лезни или не, зависи от зрелостта на 
свещеника. Ако е отношение между 
зрели хора, тогава е по-скоро полезно. 
Ако приятелството е да се съберем 
заедно, за да пием и да позлословим, 
то това ще усложни впоследствие 
отношенията между пастира и ено-
риашите.

Професионалното 
раздвоение на 

личността – среща ли се и 
колко често при свещеника? 
Как да се избегне това 
раздвояване, да си един в 
храма, а друг с приятелите, 
близките?

Често се случва, защото самата сис-
тема на църковните отношения дик-
тува определена роля. Свещеникът 
не намира сила да отхвърли изисква-
нията на външната среда.

Очевидна е опасността от вътре-
шен конфликт. Възниква въпросът: 
къде е той, истинският? Ако в храма 
не е самият той, това подрива вя-
рата му и го води до криза, не само 
в психологически, но и в духовен план: 
към „разцърковяване“, изоставяне на 
свещенослужението.

Човек разбира обективните про-
блеми в Църквата и опитът  да се 
самоубеждава, че те не съществу-
ват, често води до подобно раздво-

то. Нашата Църква не одобрява под 
никакъв вид самоубийството. 

Разликата е покаянието и чувство-
то за вина е в съзидателността или 
разрушителността на даденото чув-
ство.

пастирсКото раздвоение на 
личността

Приятелството на 
свещеника с миряните: 

доколко е разпространен 
този тип на отношения и 
какви са подводните камъни 
в него?

Според моите наблюдения, това не е 
най-разпространеният тип отноше-
ния, именно защото се смята, че све-
щеникът трябва да е „различен“, обик-
новените човешки отношения могат 
да уронят авторитета му. Още повече 
че и самият свещеник смята за необ-
ходимо да играе някаква роля пред ми-
ряните, усвоена или според образеца на 
духовната школа, или от свещениците, 
които са повлияли върху неговото фор-
миране. Затова и не считат за прием-
ливи приятелските отношения.

Тук също има реални опасности: из-
лишната фамилиарност на свещеника 
с миряните може да го направи обект 
на манипулации от тяхна страна. 
Дали приятелските отношения са по-
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ение – като свещенослужител той, 
но не може нищо да промени, затова 
по-лесно е да не ги забелязва или да 
ги оправдава. Така се появява „сто-
гхолмският синдром“ – емоционално-
то оправдание на „своите“ насилници. 
Подобна раздвоеност  е свързана с 
дълбока невроза.

Как да го избегнем? Необходима е по-
вече искреност и по-малко страх във 
вътрешния живот. А с какви сред-
ства се постига  – няма универсална 
рецепта, зависи от конкретния човек 
и ситуация.

Какъв изход намират 
свещениците в тази 

ситуация, освен снемането 
на сана?

Има няколко изхода и далеч не всички 
са конструктивни. Един от тях, най-
разпространеният е църковният, про-
фесионалният  цинизъм. Да, такава ми 
е работата, да кадя с кадилницата; 
жрец-извършител на треби, такъв ще 
съм, нали миряните и свещенонача-
лието го изискват. От една страна, 
така той обезценява своето служе-
ние, своята мисия, от друга  – това 
е защита от други деструктивни по-
стъпки: като да се пропиеш, например.

Както вече казах, един от „изходите“ 
е съзависимостта, идентификация-
та с насилника. Или в отрицанието 
като защитна позиция: Църквата е 

свята, и всичко в нея е свято, аз не 
съм прав в нищо, само Църквата е 
права. Тази невротична позиция, не е 
полезна нито за свещеника, нито за 
пастира, но е много разпространена. 

Третата позиция: всичко това ще се 
израсте, ще се „отдели зърното от 
плевелите“ в мен, ще се освободя от 
митовете, отчасти измислени от са-
мия мен, отчасти натрапени от цър-
ковната среда, ще достигна до по-
обективно осъзнаване на църковната 
действителност. Да осъзнаваш, че 
можеш да направиш само това, което 
съответства на вярата и убеждения-
та ти. И по този начин се преодолява 
раздвоеността.

Макар че в реалния живот, когато 
свещеникът се опитва да поеме по 
този път, да бъде нелицемерен с хо-
рата и Бога, той се сблъсква с вътре-
църковните проблеми. Започват да 
го притискат: началството, хората, 
които служат с него – и е много труд-
но да устоиш на това.
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вестният в своето служение човек е 
емоционално включен в това, което 
прави. Не е добре, ако нямаш възмож-
ност да се възстановяваш – било по-
ради обективни обстоятелства или 
поради неразбиране на това, какво е 
емоционалният ресурс и как трябва 
да се възстановява. Има изискване – 
длъжен си да служиш, давай, имаш бла-
годат. А ако човекът чувства умора, 
опустошеност, значи не се моли дос-
татъчно и е лош свещеник.

Това е, от една страна, манипулация, 
любов, от друга, гордост от трета – 
поради страха от обезценяване. Това 
е  тежка ситуация за свещеника. 
Мнозина, вярвайки си и докато още 
имат сили, се насилват да служат, да 
общуват с хората, вместо да напра-
вят пауза, да се възстановят и да се 
върнат с нови сили към своето служе-
ние, така измъчват себе си и стигат 
до крайната степен на опустошение. 

В последния стадий на прегарянето е 
налице физиологична потребност от 
отдалечаване от всички хора. Свеще-
никът се чувства сякаш  „са го изяли“, 
и заема крайна защитна позиция, да 
съхрани нещичко от своята личност. 
Силите свършват, трудно е събужда-
нето и ставането сутрин, да не гово-
рим за останалото.

Това не е грях, това е професионален 
риск. Затова е важно най-напред да 
се познава проблема и второ – да се 

изгарЯт душевно 
аКтивните

Прословутото 
прегаряне: според някои, 

това не е проблем и повод 
за съчувствие. Това е грях. 
Цитирам, нали при всички 
се появява, а този, който не 
се справя, сам си е виновен, 
лузър, предател в расо и 
т. н. И няма нужда да се 
повдига тази тема повече.

– Това твърдят обикновено хора, кои-
то смятат свещеника за свръхчо-
век, непобедим терминатор, който 
24 часа в денонощието седем дни в 
седмицата трябва да бъде свят чу-
дотворец, аскет, да дава всичко, кое-
то му поискат. Тази манипулация е с 
цел да се откаже правото на човешки 
чувства на свещеника, правото да 
сгреши, да прояви слабост. Очевид-
но тук има нещо погрешно в основа-
та си: свещеникът си остава човек, 
който също има тежки моменти и у 
когото също има съмнения.

Емоционалното прегаряне е професио-
нален риск, свързан с постоянното 
общуване с много хора. Особено сил-
но се проявява в „помагащите“ профе-
сии, към които се отнася и тази на 
свещеника, лекаря, психолога, всички 
тези, от които очакваме емоционал-
на подкрепа. Естествено, добросъ-
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спре навреме и възстанови. Но е не-
обходимо това да се разбира не само 
от свещениците, но и от йерахията. 
А миряните трябва да разберат, че на 
свещеника е дадена сила да извършва 
тайнствата, а не свръхестествени 
заложби. Те не трябва да използват 
свещеника като постоянен „донор“.

В тренингите за свещеници се зани-
маваме с този проблем, защото жела-
ние има, но откъде да се вземат сили 
за всичко? Към консултацията често 
се пристъпва от позицията „повече 
не мога“: „Пренатоварен съм, нищо не 
мога и не искам, личният ми живот 
е в разруха, децата не виждам, жена 
ми е в депресия, все по лошо става“. 
А проблемът се корени в това, че е 
нарушен балансът между служението 
и личния живот, между отдаването 
и възстановяването. Има завишени 
очаквания, на които човек се старае 
да отговори. И тук той трябва да се 
спре и да започне да възстановява ба-
ланса. 

В Православната църква за този про-
блем се заговори през последните 
години. В началото на 2011 г. на Рож-
дественските четения изнесох до-
клад за пастирската психология, въз 
основа на първата школа за пастири 
(тогава се провеждаше на Камчатка) 
по психологически проблеми. Спрях се 
на темата за бърнаута и буквално 
бях предадена на анатема от възму-
тената православна общественост. 

Активистки крещяха из залата: „Как 
смеете! Какво кощунство! Вие клеве-
тите, благодатта на свещенството 
предпазва от прегаряне! Не може да 
има такова нещо!“ А свещениците в 
залата, кимаха в съгласие, идваха при 
мен и благодаряха, че „някой е видял 
хора в тях“, взимаха контактите ми, 
казвайки че имат проблеми, които 
няма с кого да обсъдят: „Струва ми 
се, че Вие ще разберете.“

Така започнах да консултирам све-
щеници. Не мина и година и нашият 
Патриарх се изказа относно пастир-
ското прегаряне и темата престана 
да бъде табу.  Въпреки това много и 
до днес смятат, че пастирското пре-
гаряне е само за ленивите свещени-
ци. Макар че бих казала, че това се 
отнася не за тези, които са духовно 
лениви, а за тези които са душевно 
активни.

А Католическата църква и протес-
тантите от десетилетия работят 
по този проблем. Например, практи-
ката на „домовете за възстановя-
ване на силите“ – има такава в Гер-
мания  и в Италия. Първо започнали 
католиците и после обединили уси-
лията си с протестантите. Това са 
своего рода санаториуми за свеще-
ници в бърнаут, тримесечен курс на 
терапия. Терапията включва и време 
за лична молитва, (когато започват 
да се възстановяват) участие в бо-
гослуженията – свещеникът има нуж-
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да да служи литургия, Евхаристията 
изцелява.

Има такава практика, но когато 
разказах за това на нашите право-
славни свещеници, тяхната реак-
ция беше горчив смях: „Да, виждам 
как моят архиерей ме освобождава 
да се лекувам от пастирско пре-
гаряне, ще започне да се отнася 
е по-внимателно към мен и ще ме 
освободи от епархийските послу-
шания…“.

Проблемът при нас е комплексен. Све-
щеникът може отчасти да се защи-
ти, на тренингите го изяснявахме: 
как да организират своя живот, така 
че опасността от прегаряне да бъде 
сведена до минимум. Може да се на-
мери възможност за възстановяване 
и през седмицата и през годината – 
в цикъла на богослужебния живот е 
включено това циклично възстановя-
ване.

Един от аспектите е как да устано-
виш взаимоотношения с архиереите, 
как да се защитиш в случай на отказ 
от епархийско послушание, така че да 
не попаднеш под запрещение. Това е 
на ниво „помогни си сам“. Както сами 
разбирате архиереите много рядко 
се обръщат за психологическа кон-
султация.

КаКво отблъсКва от 
църКвата

Присъствието на 
свещеници в социалните 

мрежи под псевдоним 
– начин за лечение от 
прегарянето, спасява ли или 
е симптом на прегарянето?

Според мен нито едното, нито дру-
гото. Това, че присъствието на све-
щениците в социалните мрежи се 
следи, „всяка ваша дума, може да бъде 
използвана срещу вас“ – в църковна-
та среда е много актуално. За много 
това е единственият начин откро-
вено да обсъдиш личното си мнение, 
съмнения. Понякога придобива вид на 
стихийна психотерапия – психическо-
то напрежение е толкова голямо,че 
то може да избие или в нещо деструк-
тивно или под псевдоним да се изказ-
ваш по най-болезнените теми.

За съжаление, много свещеници дори 
не допускат мисълта за психотера-
пия, струва им се, че ако се обърнат 
към психотерапевт ще уронят авто-
ритета си като свещеници. Но това 
е капан– да поддържаш своя автори-
тет с цената на собственото си 
здраве и живот.

Когато обаче се събира кръг от хора 
със сходни проблеми, разочарования  
(и понежессистемата е една и про-
блемите са сходни), често вместо 
осъзнаване и осмисляне това води 

24



24 25

до взаимно предизвикване към цини-
зъм и обезценяване. От психологич-
на гледна точка това помага, но от 
духовна – ако не е преходен стадий, а 
краен – може да е вредно.

Чувала съм, че в Полша 
католиците имат 

рехабилитационен център 
за свещеници алкохолици. 
А как се отнасят у нас към 
свещениците с алкохолна 
зависимост?

Отношението е различно. По време 
на нашите тренинги правим след-
ното упражнение: обясняваме какво 
привлича хората в Църквата и какво 
ги отблъсква. В голяма част от гру-
пите, с които работя, като причина 
номер едно се посочват греховете на 
пастира. Самите свещеници осъзна-
ват какво разрушително въздейст-
вие върху енориашите могат да имат 
техните грехове и зависимости. Но 
това не означава, че като ги осъзна-
ват в по-тесен кръг, не ги отричат 
пред енориашите (често срещана 
позиция е отрицанието на проблема). 
При хората със зависимост принци-
път на отрицанието е много разпрос-
транена позиция, а тези които посоч-
ват проблема, попадат в категория-
та на враговете, зложелателите и се 
изключват от кръга на общуване. 

Отношението от страна на енори-
ашите е предимно осъждащо. Има 

и категория хора, за които това е 
оправдание за собствените им сла-
бости: ето и нашият свещеник не е 
светец, та аз ли – явно така е наре-
дил самият Бог. Но отношение, което 
би помогнало на отеца да се справи 
със зависимостта, не се среща прак-
тически.  Нужно е разбиране: да  не 
се превръщаш за него в насилник, но 
да не ставаш и „спасител“, който по-
мага да се остава в това положение.

Според мен, 
единственият начин да 

окажеш „помощ“ на отеца 
е да му бъде наложено 
за определено време 
запрещение…

Няколко пъти съм се сблъсквала с из-
ключения. Реалното положение: све-
щеникът служи сам в селската ено-
рия, трудна семейна ситуация и от 
мъка започва да пие. В един момент 
се поддава на алкохолизма до такава 
степен, че енориашите се жалват 
до епископа. Епископът не му налага 
запрещение, а го изпраща в градски 
храм под ръководството на настоя-
тел, който вече има опит в рехабили-
тацията.

В една епархия имаше даже шега, че 
при тях е „рехабилитационния храм“. 
Настоятелят там бил уважаван и в 
духовен план и помагал за справяне 
не само със зависимостите, но и от 
отчаяния извеждал – такъв психо-
лог бил той от Бога.  А архиереят 
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адекватно оценил, какво съкровище 
има в епархията и може да го из-
ползва, за да помогне на свещеници 
в сложни ситуации. И през една– две 
години назначавали такъв свещеник 
в храма, а когато настоятелят по-
твърждавал, че с отеца всичко е на-
ред, го изпращали на ново служение.  
Първо, такива хора са нужни в епар-
хиите, второ само в малко епархии 
това е възможно, там където има 
лични отношения  между архиереи-
те и свещениците.  

Как биха отговорили 
на този въпрос 

енориашите: какво 
отблъсква хората от 
Църквата? Според мен, не 
греховете на свещеника, а 
по-скоро лицемерието.

Според мен енориашите биха назо-
вали две причини: първата е лицеме-
рието, а втората – „отиваме за лю-
бов, получаваме насилие“. Отиваме за 
Евангелието, за външните обещания, 
че „Бог е любов“, а християнството – 
път на спасение, път на приближава-
не към Бога. Но, идвайки в Църквата, 
хората не виждат тази любов. Напро-
тив, набързо им се обяснява, че те са-
мите са толкова лоши, че не успяват 
да я видят, че трябва да работят над 
себе си, да се смирят, да се поправят. 
И когато хората откриват, че са по-
нещастни от преди, че любовта сега 
е по-малко отколкото преди да вля-
зат в Църквата, това става причина 

да напуснат, до пълно отпадане от 
християнството, от вярата в Бога.

И хората виждат личните 
грехове на свещеника, 

слушайки в същото време 
цветистите проповеди, в 
които свещеникът облича 
самите тези грехове в 
други.

Да, това е същинското лицемерие, с 
което психически здравият човек не 
може да се примири, и у него възниква 
когнитивен дисонанс. Ако греховете 
на свещеника са очевидни, но той не 
се бори с тях, разкайва (духовната 
битка не е само за миряните)… Тук е 
подходящо да си спомним историята, 
разказана от митрополит Антоний 
Сурожки, как докато бил още млад 
свещеник му се наложило да изповя-
да свещеник пияница и тази изповед 
преобърнала целия му живот. Свеще-
никът плакал така искрено заедно с 
него, така преживявал, осъзнавайки 
своето недостойнство…

Униние или депресия, свещеник или 
психотерапевт?

Как човек (независимо 
дали свещеник или 

мирянин) да разбере, че има 
именно духовен живот? 
Човек може понякога да 
бърка духовния живот с 
някаква автопсихотерапия, 
която му помага да се 

26



26 27

справи с неврозата и 
депресията. Например, 
дълго време не си се 
причастявал, появява 
се някакъв вътрешен 
дискомфорт – отиваш и се 
причастяваш и балансът 
се завръща, продължаваш 
да си живееш. А после 
отново. И човек може да 
си помисли, че това няма 
никакво отношение към 
духовния живот, само 
последователност от 
ритуали, която помага 
на човека невротично 
да поддържа в себе си в 
относителна хармония.

Предполагам, че може да се познае 
по плодовете. Както пише апостол 
Павел, плодовете на духа са мир, ра-
дост, дълготърпение, милосърдие, 
кротост, въздържание… Ако човек 

отдавна ходи на църква, а плодовете 
на духа не се прибавят, а обратно от-
слабват, то това е повод  да се зами-
слим, че вместо духовен живот тук 
има някаква илюзия. 

Ако човек в Църквата вместо любов 
се учи на осъждане, вместо радост 
чувства потиснатост, вместо мир 
– озлобление, то тогава какво е ка-
чеството на неговия духовен живот?

С какво се различава 
психологическият 

подход от духовния? Как 
да разбереш в какви случаи 
е добре повече да постиш, 
да се молиш, да се смириш, 
а в какви – да отидеш на 
психотерапевт?

– Трябва не само ние да го забелязва-
ме в себе си. Мъдрият и тактичен 
свещеник би трябвало да го забеляз-
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ва във вярващите и да ги съветва да 
се обръщат към специалист. 

Един от признаците: въртенето в 
затворен кръг – едни и същи грехове, 
страсти, ситуации. И макар чове-
кът да се бори с тях, пости, моли се, 
подвизава се, изпълнява епитимии, но 
нищо не помага. Това може да е знак, 
че проблемът е не само духовен, но 
по-скоро психологически и без пре-
одоляването му е невъзможно да се 
пристъпи към духовен живот. 

Вторият признак – постоянонто са-
мооправдание. Другите са виновни, 
само аз – не. Неспособността на чо-
века да поеме отговорност за свои-
те постъпки е един от признаците 
на неврозата. 

Такъв признак може да бъдат също оз-
лоблението, агресията, чувството, 
че се въртиш в затворен кръг, стра-
хът. Целият спектър от негативни 
емоции, които съпровождат психоло-
гичните травми и невротичното въз-
приемане на реалността. 

Църквата често предлага друг отго-
вор: това са твоите грехове и ти си 
длъжен да се бориш с тях. Но ако е не-
вроза, по-добре първо да се справиш с 
нея и след това с последствията от 
вкоренените страсти, които помра-
чават и духовния живот. 

И накрая, да обърнем внимание на 
симптомите на психологическите 
разстройства и психопатология. На-

пример, ендогенните депресии, коя-
то не трябва да бъркаме с унинието, 
защото са свързани с нарушение на 
обмяната на веществата, подобно 
на диабета. В случая е нарушен не 
балансът на хормоните, които регу-
лират теглото, а на невротрансми-
терите, които влияят на съзнанието 
и на нервната система. И ако нивото 
на серотонина и допанина в човеш-
кия организъм е понижено, то по чудо 
Божие е възможно изцеление, но дори 
и позицията на Църквата е да не из-
кушаваме Господ и да не се лишаваме 
от медицинска помощ. 

Тези депресивни състояния не отшу-
мяват, задълбочават се ако в опи та 
да се преборим с унинието то на-
раства, ако категорично искаме да 
ограничим кръга на общуване, нищо 
да не правим, ако липсват сили още 
от сутринта да извършим дори оби-
чайните действия, трябва да се 
обърнем към лекар, който да ни из-
пише подходящи лекарства. Дори да 
не е депресия, но зад това може да 
стои физиологично нарушение и е не-
обходимо да се определи причината 
за този проблем. Подобно състояние, 
например се наблюдава при заболява-
ния на щитовидната жлеза.  

Психичните и соматичните състо-
яния са свързани и това, което въз-
приемаме като грях, страст понякога 
има медицинска причина.

Превод: Мария Иванова
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Какво	е	самооценката?	Защо	у	някои	хора	
тя	е	здрава,	а	у	други	не	е?	Как	се	фор-
мира	адекватната	самооценка?	За	това	
си	поговорихме	с	Наталия	Владимировна	
Инина,	практикуващ	психолог,	сътрудник	
на	факултета	по	психология	в	 
МГУ	„М.В.Ломоносов”,	преподавател	в	пси-
хологическия	факултет	на	Руския	правосла-
вен	университет	„Св.	Йоан	Богослов”.

ПРАВОТО 
  НА 

    ГРЕШКА

Въпросите задава Анастасия Храмутичева
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Какво е самооценката и защо при някои хора тя е 
завишена, а при други – занижена?

Самата дума говори за своето значение – самооценката е спо-
собността на човека да оценява себе си. Това е много важно свой-
ство на човешката психика. Ние непрестанно съотнасяме своите 
възможности със задачите, които поставяме пред себе си. Става 
дума не само за значими, сложни, изискващи внимание неща. Еле-
ментарни действия като това да прескочим локва или да си отре-
жем филия хляб, изискват способност да оценим физическото си 
състояние, прецизността на погледа си и т.н. С други думи – само-
оценката ни съпровожда винаги. Това е начин сами да установим 
контрол, критерии, еталон за поведение. 

Основните проблеми на самооценката се състоят в съотнасяне-
то на себе си, на онзи Аз, който сме построили в главата си, с 
реал ността, която ни заобикаля. Можем да наречем самооценка-
та камертон на взаимодействието между „Аз” и реалния свят. Са-
мооценката може да бъде адекватна – тоест, моето „Аз” не стои 
в центъра на вселената, светът не е длъжен да обслужва нуждите 
ми. Аз съм част от този свят и се уча да говоря на един език с 
него. Аз съм жив съучастник на реалното битие, а това означа-
ва, че ми се случват същите неща, които могат да се случват на 
други хора. Мога да греша като другите, да не зная нещо и това 
не ме прави глупав, може да не умея нещо, но това не означава, че 
не мога да се науча. Това адекватно отно-
шение към себе си, този здрав поглед 
върху личността аз проектирам и 
върху другите. Техният живот, 
постъпките им, поведението 
им се случват около мен, а 
не заради мен. Те, както и 
аз, имат право на цялото 
житейско разнообразие 
със своите падения, по-
стижения и грешки. 

Неадекватната само-
оценка винаги ще съ-
провожда вътрешното 
неблагополучие на човека, 
вътрешния му конфликт. На 
свой ред такава самооценка 
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ще стане повод и източник на външни проблеми като трудно 
общуване, проблемна самореализация и т.н. Неадекватната са-
мооценка може да бъде завишена или заниже-
на. Човек със завишена самооценка строи 
свой идеален образ, без да го съотна-
ся с реалния си опит, с реалните об-
стоятелства и реакции на хората. 
Такъв човек винаги идеализира себе 
си, възприема се като подарък за 
човечеството, чувства, че е по-до-
бър, по-умен, по-талантлив от дру-
гите. Такава оценка му позволява да 
се държи самоуверено, безапелацион-
но, често просто нагло и безцеремонно. 
Това отблъсква другите хора, възпрепятства 
построяването на открити, доброжелателни отношения. В ре-
зултат на това човек с висока самооценка често става подо-
зрителен, мнителен, агресивен, обидчив и вече сам започва да 
отблъсква ситуации и хора, които не съвпадат със собствените 
му представи за себе си. 

Човекът с ниска самооценка е свенлив, неуверен, комплексиран. 
Той не поставя пред себе си ярки цели, задоволява се със злобо-
дневни задачи. Склонен е към самообвинения и повишена тревож-
ност. Най-често е крайно притеснителен, скромен, страхува се да 
взема решения, предпочита да се намира в сянка. Тъжно е когато 
такъв човек е надарен с таланти – неувереността и комплек сите 
могат да се окажат непреодолимо препятствие на пътя към реа-
лизацията на тези таланти. В крайна сметка цялото му душевно 
богатство може да остане неосъществено.

Самооценката се формира още в детството, поражда се от от-
ношението на родителите. Много е важно как родителите се дър-
жат с детето си – дали го хвалят или не, подкрепят ли го или не 
особено, възхищават ли се от постъпките му или ги коментират 
по-овладяно и спокойно. Родителското отношение поставя осно-
вата в самооценката на детето. По-късно този спектър се раз-
раства, и други значими възрастни, детската градина, училището 
се включват към формирането й. И вече в относително зряла въз-
раст, около завършването на училище, започва процесът на „само-
оценка”, тоест на самостоятелното себеоценяване.

Неадекватната са-
мооценка винаги ще 

съпровожда вътрешното 
неблагополучие на чове-
ка, вътрешния му кон-

фликт.
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Струва си да обърнем внимание на един 
много интересен парадокс. По навик из-
ползваме понятията „завишена” й „зани-
жена” самооценка. Хората отиват при 
психолог и казват: „Имам занижена само-

оценка, не съм уверен в себе си, не мога 
да говоря пред хора, обърквам се, срамувам 

се. Какво да правя?”. Но ако се вгледаме по-
внимателно, ще ни стане ясно, че в тези хора 

се крие завишена самооценка: струва им се, че 
ако се представят пред хора, те трябва да гово-

рят много умни неща; ако правят нещо, трябва да го 
направят много добре. Хората със занижена самооценка често са 
перфекционисти. 

И обратното – хората със завишена самооценка са крайно уязвими 
и неуверени на подсъзнателно ниво. Може да се каже, че тяхната 
външна претенция не съответства на дълбокото им вътрешно се-
беусещане. След по-внимателно общуване с такъв самоуверен човек 
изведнъж установяваме, че той е чувствителен, раним, сантимента-
лен, в дълбините на душата си понякога се чувства изгубен, ненужен, 
самотен.

Получава се нещо интересно: в хората с неадекватна самооценка 
присъстват едновременно двете крайности. Наистина, ако на съзна-
телно ниво тя е завишена, тогава занижената самооценка е скрита 
не само от чуждите погледи, но и от самия човек. И обратното, ако 
някой не е уверен в себе си, ако за него е присъща занижена само-
оценка, тогава в дълбините на подсъзнанието си той ще се смята за 
нещо повече от другите – само че няма да може да осъзнае и изрази 
това. Например, за хората с тревожно-мнителен характер е присъща 
занижената самооценка, макар че всъщност те често изискват мно-
го от себе си и считат, че са длъжни да вършат нещата за отличен. 
Противоположната крайност са самоуверените, самодоволните, 
нагли хора, на които им се струва, че правят всичко прекрасно и по-
добре от другите. Но отново – ако се вгледаме по-дълбоко, ще видим 
голяма зона неувереност, която тези хора просто потискат. По този 
начин и едните, и другите потискат противоположната крайност на 
самооценката си: неуверените изолират високата, а самоуверените 
– ниската.

Този парадоксален механизъм е присъщ за нашата психика. Без да 
навлизам в подробности, ще кажа, че наличието на неадекватна са-
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мооценка винаги е свързано със ситуация на невротичен личностен 
разпад. Не става дума за клинични диагнози – само за типично със-
тояние на съвременния човек, който не умее да комуникира добре сам 
със себе си. Ако си спомним Ерих Фром и неговата блестяща кни-
га „Да имаш или да бъдеш?”, ще осъзнаем, че хората все повече се 
впускат в това да „имат” и са все по-неспособни да „бъдат”. С други 
думи, съвременният човек се превръща в колекция от най-добри свои 
презентации, все повече губи връзка с истинското си „Аз”. И колкото 
по-голямо става това личностно разкъсване между реалността на 
човека и неговата самопрезентация, толкова по-неадекватна ще е 
самооценката му. 

Много забележителни книги са посветени на това невротично със-
тояние. Вече дадох пример с Фром, но можем да си спомним и класи-
ческата за психологията книга „Невротичната личност на нашето 
време” на Карен Хорни. Авторката описва това невротично състоя-
ние и неговите причини, и свързва тези проблеми с неадекватната 
самооценка. Това е доста мъчително състояние, защото човек ос-
тава зациклен в себе си. Ако прави нещо, за него е много важно как 
изглежда в този момент, как го оценяват другите, какво място заема 
той сред тях – дали е първи, втори или петнадесети. Или съвсем по-
следен. Тоест в собствените си очи той е по-важен от всичко оста-
нало. Светът и другите хора се превръщат във фон. Именно такова 
състояние се нарича невротично. 

Неврозата в детството ли се формира или може да 
се появи и в зряла възраст?

Възрастните също се влияят от невротични механизми, но все пак ос-
новните причини се пораждат в детството. Да си представим пухкаво 
момченце с лошо зрение, което закачат и тормозят в училище. Ако това 
умно момченце е възпитано в здраво семейство, то ще избере здраво-
словна стратегия за поведение. В началото ще поиска да отстои себе 

си по някакъв начин. Това може да представлява опит за до-
говаряне или съвсем разбираем за тази възраст опит 

за отмъщение. Ако това не се получи, момчето ще 
потърси други опори за себе си в група връстни-

ци. Във всеки случай поведението му ще е от-
крито и честно по отношение на другите и на 
себе си. 

Но нека си представим, че вкъщи го очакват 

В собствените си 
очи той е по-важен от 

всичко останало. Светът 
 и другите хора се превръ-

щат във фон. Именно такова 
състояние се нарича  

невротично. 
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обезпокоени родители, които всеки ден се възмущават от поведе-
нието на неговите съученици, напрягат така или иначе разстроено-
то дете, започват да звънят на родителите или учителите, да се 
оплакват и възмущават – тоест, държат се не конструктивно, а 
емоционално и обидено. В такъв случай детето се приспособява към 
ситуацията по друг начин. Да си припомним, че става въпрос за умно 
момче, което разбира повече от съучениците си. То може да се за-
твори в себе си и да започне да нарича всички останали „глупаци”, да 
не им дава да преписват, да се държи високомерно – „вие всички сте 
глупаци и не ме интересува как се отнасяте към мен”. Така се ражда 
завишената самооценка. А може би момчето ще се потисне, ще запо-
чне да се страхува, да търси силен приятел, който да го защитава – 

ето го модела, който впоследствие ще се развие в 
занижена самооценка.

По този начин се формира невротична 
защита – когато човек в детството 

си измисля прости, а в зряла възраст 
– по-сложни защити от вътрешна 
ранимост, уязвимост, неувере-
ност или други травми. Образува 
се своеобразен пашкул, броня. И, 
разбира се, неадекватната са-
мооценка е мощна част от тази 
броня – неин инструмент.

Човек не осъзнава ли, че 
тези процеси се случват в 

него?

Не, не го осъзнава. Тези механизми работят 
на подсъзнателно ниво. Разбирате ли, когато го-

ворим за „защита”, ние подразбираме, че човек се защитава от оно-
ва, което го ранява и го кара да се чувства зле. Технически това е 
вярно: в детството ни е било зле, страхували сме се; преживели сме 
самота, болка. Това не винаги е свързано с конкретна заплаха, с пряко 
негативно отношение към детето. Най-често то просто става сви-
детел на различни усложнения в живота на неговите родители: това 
може да е развод, скандали, загуба на близък човек, болести. Но осо-
беното в детската психика е фактът, че детето преживява всичко 
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само през себе си, защото съзнанието 
му е егоцентрично. Децата често 
казват: „Баща ми си тръгна заради 
мен”, „Мама се разболя заради мен”. 
Когато в детството ни се случи 
нещо, ние се вкопчваме в тази идея: 
„Това стана заради мен”. След това 
започваме  някак да се защитаваме, 
оправдаваме, да си обясняваме всичко 
това, и възниква пласт защитни механи-
зми, формира се невротично взаимодейст-
вие между нас и света.

Ако говорим за християнското разбиране по темата, аз бих обърна-
ла внимание на такова болезнено преживяване (или страст) каквото 
е гордостта. Гордостта поначало е свързана с неадекватна самоо-
ценка. Това винаги е попадане извън целта (на гръцки грях означава 
да не уцелиш, да пропуснеш целта): или да „прелетиш” – да повярваш, 
че си забележителен, необикновен и прекрасен, или да „недолетиш” 
–  да приемеш, че си ужасен и нещастен; че твоето нещастие е най-
страшно от всички.

Наскоро чух интересно изречение: „И шовинистът, и човекът, който 
осъжда отечеството си, имат една и съща диагноза. Единият казва, 
че страната му е най-добрата от всички, другият – че е най-лошата. 
Но и в двата случая е „най”… Тоест личните психологични особенос-
ти се проектират даже в отношението към страната. 

Това е добра аналогия, на която наистина може да се опрем. Вижте 
какво става, когато говорим за страната си по този начин – ние я 
отделяме от всички останали. Тоест, страната ни не е такава като 
другите – в едно добра, в друго лоша; за нещо достойна, за друго – не 
толкова. Ами тя е особена. Правим това, за да се обособим по няка-
къв начин от другите страни и да подчертаем нашата отделност, 
необикновеност.

Същото човек прави и със себе си. Ако има неадекватна самооценка, 
той като че ли по някакъв начин се обособява от другите хора, опитва 
се да се отдели от това общо поле: аз съм или най-добрият, или най-
нещастният – такъв нещастен човек, какъвто вие не сте виждали ни-
кога. И дори да се опитате да помогнете на такъв човек, той няма да 
приеме вашата помощ в никакъв случай. За него е важно да си остане 
в замъка от слонова кост. 

Така се форми-
ра невротична защи-

та – човек в детството 
си измисля прости, а в зряла 
възраст – по-сложни защити 

от вътрешна ранимост, уязви-
мост, неувереност или други 

травми. Образува се свое-
образен пашкул, броня.
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Докъде води това? До самотата. Такъв човек остава самотен, защо-
то му е трудно да взаимодейства с другите хора; между него и тях е 
този защитен пласт от невярна самооценка и гордост.

Защо за човек е важно да бъде точно изключителен? 
Как това помага да се облекчи животът; да се 

създаде защита в ситуация на травма?

Добър въпрос. Защо изобщо е необходимо това? Работата е там, 
че гордостта – или неадекватната самооценка – се формира в 
детството и се явява, както казахме, защита. Момченцето-очи-
латко защитава своя необикновен интелект. Но от какво се за-
щитава то? От това, че няма да може да се защити, че е сла-
бичък, че е малко страхлив. Защитава се с помощта на ума си, 
вместо да си каже честно: „Аз съм малко страхлив, трябва да 
походя на някакви тренировки, в някакъв боксьорски клуб, и накрая 
да го науча този Вася, който ме напада”. И по този начин да въз-
станови своето статукво. Или пък да си каже – „Аз не мога да се 
бия, няма да губя време и сили за това, но Вася да прави каквото 
иска – ще се старая да не му обръщам внимание.” Но да си каже 
тези неща наистина, каквито са, честно. И тогава той ще е ре-
ален; ще се яви пред света такъв, какъвто е. А когато надява 
някакви защитни одежди, той се презентира, но не поставя сам 
себе си.

Всички хора, които считат себе си за нещастни, нереализирани, 
всъщност не могат да си кажат: „Изобщо аз съм мързелива, инертна, 
нямам желание да правя всичко това, което е необходимо да се прави, 
за да се осъществиш. Искам, но не мога. Е, добре, в крайна сметка 
при това положение ще бъда просто домакиня.” Не, обикновено се каз-
ва съвсем друго: „Аз родих прекалено рано.” „Мъ-
жът ми е прекалено поглъщащ и изискващ”… 
Или каквото и да е друго, за което някой е 
виновен – не и тя.

Това е удобно, защото ти не пред-
ставяш себе си такъв, какъвто си 
в действителност. Опитваш се да 
изглеждаш по-добър, отколкото си. 
В този план неадекватната само-
оценка и гордостта в различните й 
проявления се оказват броня, която 
предпазва от реалността. При това чо-

Колкото повече игно-
рираме детството си, 

толкова повече то ни задър-
жа на подсъзнателно ниво. И 
можем да отгледаме от себе 
си някакво чудовище – дете, 

което да стане дикта-
тор…
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век постоянно живее в режим 
на самопрезентиране, през ця-
лото време играе някаква игра, 
изобразява нещо, но не може да 
бъде себе си.

Реалността за него 
толкова ужасна ли е, че 

да не може да я понесе?

Точно така е. Тя е ужасна или защото е агре-
сивна, или защото е равнодушна и жестока към нас. Картините на 
тази ужасна реалност могат да бъдат каквито искате. Важното е 
да се оградим, да се отделим от нея, максимално да избягваме всяко 
съприкосновение. Искам да играя само такава игра, която съм си из-
мислил сам. И разбира се, че такава лъжлива стратегия обрича човек 
на самота, защото му е много трудно да каже на себе си: аз съм като 
другите. Аз съм обикновен. За невротика това е просто немислима 
фраза.

Една жена, с която се наложи да работя, беше със силно завишена 
самооценка, много гордост, заради която страдаха отношенията й 
с някакъв млад човек, доколкото тя искаше във всичко да е на първо 
място и нищо друго не можеше да бъде по-важно от нея.  В един мо-
мент на разговора ни аз й предложих да използва фразата: „Аз съм 
втора”. Поне втора… Нали приятелят й имаше родители, работа, 
приятели, той не можеше да е съсредоточен единствено върху мо-
мичето си. „Аз не мога да мисля така – възпротиви се тя – това ми 
е невъзможно.” Дори с ролята на „втора” тя не можа да се примири; 
можеше да бъде единствено „първа”. 

Друг вариант – да бъдеш „последен”. Има страдалци, които през ця-
лото време се жалват, мъчат се, животът им е низ от самоунищо-
жения. Към този стил най-често прибягват жените; и това са най-
добрите манипулаторки. Те постоянно манипулират с болести, лошо 
самочувствие, лошо състояние. Около тях хората постоянно трябва 
да се въртят, суетят, грижат, да чувстват вина: „Но как, трябва да 
й се помогне; тя толкова страда и се мъчи…”.

Това е същата тази картина, просто завоалирана до неузнаваемост. 
А механизмът е същият – как така ще кажа на всички, че съм ленива, 
че не мога нещо, че не искам… Това е просто невъзможно да призная.  
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Затова и започвам да имитирам, да 
играя. Обикновено това са истерични 

типове характер, артистични, демон-
стративни натури, които имат необходи-

мост да привличат върху себе си внимание, 
да пресъздават някаква специална роля. Тези жени 

винаги боледуват от някакви неясни болести, които на другия ден им 
минават, а после пак се явяват. Защото нали е необходимо посред-
ством нещо да се манипулира – дали чрез физически недъзи, дали чрез 
психически… емоционални.

И всичко това отново опира до самооценката; до невъзможност да 
оцениш себе си истински, да видиш това, което е в действителност, 
да забележиш гредата в своето око…

Вътре в нас се страхува детето; или това е смес 
от страхове на възрастен и реакции на дете?

Това винаги е смесица, взаимодействие на различни нива. Детето 
може не само да се страхува; то може и да се обижда, да речем. Кол-
кото повече игнорираме детството си, толкова повече то ни задър-
жа на подсъзнателно ниво. И можем да отгледаме от себе си някакво 
чудовище – дете, което да стане диктатор, изискващ, капризен, по-
стоянно обиждащ и обиден… Но човекът не може да осъзнае сам от-
къде идват импулсите на такова деструктивно поведение. Той прос-
то ще нанизва върху това поведение различните детайли на живота 
си като възрастен, различните обиди, претенции, реакции…

За да разплетем това кълбо от проблеми, трябва да работим, разби-
ра се, и с детското и с възрастното равнище, особено с ценностно-
смисловата сфера. Кой за мен е на първо място – аз, или все пак някой 
освен мен съществува на този свят… Горделивецът или човекът с 
неадекватна самооценка, винаги е на първо място в съзнанието си. 
Той е центърът на всичко.
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Ако се оттласнем от християнското разбиране, че 
гордостта е коренът на всички грехове и въобще 

бич за човечеството от времето на грехопадението, 
излиза, че описваната от Вас картина е характерна за 
всички хора. Или все пак не?

В много голяма степен. Нали човек се формира не само от детския си 
опит, но и от училището, от обществото в широкия смисъл на дума-
та, социокултурния контекст. А жизнената сре-
да и масовата култура имат огромен принос 
в отчуждаването на човека от самия себе 
си. Акцентът става именно върху самоп-
резентирането, а не върху битието на 
човека. Списание „Егоист”, книжки за 
жени от типа „аз съм сам-сама на този 
свят” и така нататък. Обществото 
предлага безкрайни възможности за 
кръжене около собствената персона.

Разбира се, необходимо е да се грижим 
за себе си. Но трябва да има здрав баланс 
между любовта към себе си и любовта към 
другия. За това е казано още в Евангелието: 
„Възлюби ближния си като себе си”.

Може би ако у човека се води война, той просто 
няма ресурси, за да престане да зацикля върху 

себе си и да погледне настрани?

Да, има такива моменти, когато човек е действително в плачевно 
състояние, когато върху него се струпват наистина много пробле-
ми. Понякога при мен идват хора с много тежка депресия, при това 
не с ендогенна, вътрешна, а с екзогенна, свързана с някакви жизнени 
обстоятелства. Върху тях се стоварва едно, друго, трето… Мъжът 
си тръгнал, къщата изгоряла, дъщерята заминала – понятно е, че в 
такава ситуация да предлагаш на жената да погледне на себе си ре-
алистично е твърде рано. Отначало е необходимо да й се помогне 
просто да се изправи, да погледне на бъдещето с надежда, а едва след 
това може да се говори за по-дълбока и сериозна работа, в която е 
задължително да пристъства изграждането на един по-адекватен и 
критичен поглед върху себе си.

Горделивецът,  
или човекът с неадек-

ватна самооценка, винаги 
е на първо място в съзна-
нието си. Той е центърът 

на всичко.
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Какво можем да направим, за да си върнем 
адекватната представа за себе си, адекватната 

самооценка?

Има един много красив израз от книгата на митрополит Антоний 
Сурожки „Човекът”: „Поставете себе си под въпрос.” 

Какво означава това? Владиката ни казва, че 
трябва да опитваме да гледаме на себе си 

критично; с любов, но критично. Честно да 
си задаваме въп роса „в какво не съм прав”. 
Да приемем, че е налице някаква трудна 
ситуация. Какво прави средностатис-
тическият човек? Той обвинява обкръ-
жаващите го. Близките, далечните, 
средата си, времето, но не и себе си. 

Да, близките и времето може би са ви-
новни, но и аз съм жив човек и също имам 

някакъв пропуск. И тук достигаме до една 
много важна и опорна тема – правото на 

грешка.

Защо в детството ние започваме да се страхуваме да бъ-
дем себе си? Много често това е свързано с нашето право на грешка. 
Защото на детето не са давали това право; то е било наказвано за 
всяка грешка. А правото на грешка е безценно, защото за живия чо-
век е неизбежно да греши. И ако аз правилно се отнасям към грешки-
те си, ако давам на себе си правото да бъда несъвършен, то падна ли, 
аз ще се вдигна съвсем спокойно. Ще мисля за това къде съм сбъркал, 
в какво съм надценил или подценил своите възможности, какви външ-
ни и вътрешни фактори са ми повлияли. И този вътрешен мониторинг 
и анализ аз ще проведа, от една страна, приемайки себе си, от друга 
страна, с готовност да призная, че не всичко съм направил както 
трябва. Ако говорим за корекцията на самооценката ни, то много е 
важен опитът на приемането. 

На другите или на себе си?

Ако говорим за някаква психическа патология, то в огромното 
мнозинство на случаите си имаме работа с детството. Това значи, 
че в детството е имало опит от неприемане. А ако е бил в детство-
то, то аз съм длъжен отначало да се науча да приемам себе си сам.

Жизнената среда и  
масовата култура има  

огромен принос в отчужда-
ването на човека от самия 
себе си. Акцентът става 

именно върху самопрезенти-
рането, а не върху битие-

то на човека. 
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Разбира се, че ми е нужна подкрепа – това може да бъде свещеник или 
психолог, може да бъде близък човек, който ме е подкрепял и вярва в 
мен. Но това не е достатъчно, защото ако не приемам сам себе си и 
не се уча да го правя, в мен ще заработи механизмът на така нарече-
ната незаситена потребност. Тоест, мен постоянно ще ме подкре-
пят, но винаги ще ми е малко; една задънена улица. Това е черна дупка, 
в която всичко изчезва, без никога да я запълва. Понякога търпението 
на близките се изчерпва: „Колко подкрепа всъщност му трябва, за да 
се успокои най-накрая…?!”

Работата е там, че ако човек сам не държи на себе си, то поддръжката 
от страна на околните просто ще потъва в една бездънна пропаст. А 
ако човек започне сам себе си да поддържа, той по някакъв начин за-
тваря този свой детски травматичен опит и тогава подкрепата от 
другите и от самия себе си ще породят ефекта на синергия. Ще запо-
чне процес на илизане от това психолотическо състояние. 

Вярно ли е, че поддръжката на 
самия себе си предполага 

не само похвали, а и някаква 
реалистична оценка на 
своите постъпки, на 
своите достойнства и 
недостатъци?

Да, това е съвсем вярно. Когато 
към мен са се обръщали хора, ока-
зали се  в конфликтна ситуация, 
аз често им давам една задача. 
Предлагам им: нека да видим ва-
шата ситуация от различни стра-
ни. Напишете, моля ви се, всичко по-
ложително, което сте направили, за 
да разрешите вашия конфликт с другия 
човек; но напишете и това, което не сте 
направили; и нещо повече – какво лошо сте на-
правили, грешно, такова, което е усилило конфликта. 
Същият подход приемете и в оценката на другия човек, с когото не 
можете да се разберете. Това е много прост и нагледен способ да 
престанем да обвиняваме другия и да оценим себе си правилно в да-
дената ситуация.
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Като резултат човек носи две листчета; на едното оценява себе си 
и там са много плюсове, почти без минуси; на другото оценява чове-
ка, с когото е в кофликт. Там има основно минуси. Така вижда и сам, че 
нещо не е съвсем както трябва, че има някакъв дисонанс. Задачата 
ми е да му помогна да види това, без в същото време да го осъждам 
или оценявам. Просто го питам: „А замисляли ли сте се защо имате 15 
пункта „за” и 2 „против”, а за другия човек сте написали 15 „против” и 
2 „за”?  Има нещо гнило в Дания… Много е важно да помогнем на чове-
ка да погледне на тази реалност спокойно, критично и дори с хумор.

Понякога предлагам на хора с подобни проблеми да опитат всяка ве-
чер да благодарят на себе си за нещо хубаво, което им се е удало да 
направят през деня. Това се оказва доста сложна работа. Причината 
е, че благодарността не е част от самооценката.  Това е по-скоро 
израз на любов, поддръжка, приемане. Човекът с неадекватна само-

оценка може да бъде самоуверен, да се гордее със себе си, 
но да си бъде благодарен за нещо му е трудно. Това 

е друга реалност. Човек постепенно започва 
да разбира разликата между тази благодар-

ност, поддръжката, любовта и защитата, 
която е заседнала в него и му пречи да се 
срещне със самия себе си.

Процесът на реалистична 
самооценка както го 

описвате напомня в някакъв 
смисъл пътя на покаяние в 

християнството. Има ли тук 
пресечни точки?

Важен въпрос. Когато започне истинска дълбока 
психологическа работа, започва и движение към истин-

ското покаяние, защото човек се потапя в дълбините на вътрешния си 
свят. Ако не направи това, то покаянието му ще остане формално. Той 
ще вземе някакъв списък с грехове и ще започне да ги изброява и под-
чертава какво е направил и какво не от изброеното. С подобно листче 
и ще отиде на изповед. Но това е несериозно, това не е истинското 
покаяние, защото истинското покаяние е опит да надзърнеш в себе 
си, и грозното, което си видял там, да изнесеш на изповед, на светло.

Такава аналитична рефлексивна работа, такова честно вглеждане 
в себе си постепенно помага за направим покаянието си дълбоко и 
действително. 

 

Ако аз правилно  
се отнасям към грешките 

си, ако давам  
на себе си правото да бъда 

несъвършен, то падна ли,  
аз ще се вдигна съвсем  

спокойно.



42 43

Доколкото разбирам, ако човек се занимава с тази 
вътрешна работа, той става, от една страна, 

по-независим от мнението на окръжаващите го, а от 
друга – повече обича другите хора, отнася се към тях 
с повече топлина и разбиране. Така ли е?

Напълно вярно е това. Защото човек излиза от невротичната зат-
вореност, започва да освобождава някакви здрави части от своето 
вътрешно пространство. У него се появява по-адекватна самооцен-
ка, по-дълбоки отношения със самия себе си. И тогава той може да 
строи отношения с други хора на съвършено различна 
основа – на основата на приемането, любовта, 
разбирането – че аз мога да греша, че и дру-
гият може да сгреши. Но аз се старая да не 
е така; другият също се старае. И тога-
ва, разбира се, ние в значителна степен 
се приближаваме към другите, защото 
започваме да бъдем такива, каквито са 
и те. Тогава разстоянието между нас 
се съкращава, отива си ненужният не-
вротичен страх, отива си фантомната 
тревога. В някакъв план може да се каже, 
че човекът се открива и към Бога, защото 
започва да се променя в дълбочина. Неговите 
отношения със себе си и с Бога се променят ка-
чествено.

Човек става по-истински?

Да, той най-накрая става себе си.

Превод Илиана Александрова

Източник: Матрони. Ру

Когато започне истин-
ска дълбока психологиче-

ска работа, започва и движе-
ние към истинското покаяние, 

защото човек се потапя в 
дълбините на вътрешния  

си свят.





Каквито и да са тежести-
те и мъките на истори-
ческите условия, в които 
съществува Църквата, за 

православния човек остава непроме-
нено основното обещание за нейна-
та съдба: обещанието, че „вратите 
адови няма да й надделеят“. Може 
да се подложи на съмнение по-ната-
тъшното съществуване на родина-
та, може дори да се приеме, че нито 
една държава, нито един народ и жи-
тейски ред не притежават призна-
ците на вечността – вечността 
на живота на Църквата ще остане 
неизменна, вратите на ада няма да й 
надделеят и дори в дните на Второ-
то пришествие и Страшния съд, тя 
ще бъде все същата Църква, която 
беше основана на Петдесетница. 
Но това основно упование на право-
славния човек не унищожава всички 
трудности и съмнения, свързани с 
историческото битие на Църквата.

Това, че Църквата е вечна, не означа-
ва, че „вратите адови“ не могат да 
се вдигнат на гонения срещу нея, да 
изкривят историческата й същност, 
да я заставят отново и отново да се 
връща в катакомбите; не означава, 
че нейната истина вечно и непобе-
димо царува над света. Ние вярваме 
в окончателната победа на Църква-
та, но уви  – знаем, че в продължение 
на църковната история тази победа 

нито веднъж не се е реализирала и 
няма да бъде реализирана до края на 
света. Пречка за тази всемирна по-
беда на Църквата е, на първо място, 
злата сила, дяволът, който до края 
на света ще води борба с нея, и, на 
второ място, това, че като човешко 
учреждение тя включва в себе си чо-
вечеството, заедно с всички човешки 
превратности, немощи, грехове и по-
роци. Те постоянно се отразяват на 
църковния живот, постоянно пречат 
на Църквата победно да засияе и да 
покори света.

През двухилядолетното съществу-
ване на Църквата човешкото вмеша-
телство в църковния живот я е изкри-
вило в две посоки: Църквата е била 
или гонена, или покровителствана от 
държавата. Сега отново настъпи фа-
зата на гоненията, които продължа-
ват вече двадесет години. Гоненията 
на първо място водят до мъчениче-
ство и смърт на най-верните, най-
жертвоготовните, най-горещите 
синове на Църквата. Те съблазняват 
по-слабите, които започват да се от-
ричат, да изменят, да се предават и 
да отпадат. Гоненията унищожават 
възможността за проповед и образо-
вание, като забраняват свободата на 
словото. По този начин цели поколе-
ния израстват откъснати от еван-
гелската истина. По време на гоне-
ния Църквата слиза в катакомбите, 

Настоящето 
и бъдещето на Църквата
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гласът й престава да звучи всенарод-
но, външните прояви на църковен жи-
вот замират. Такива са бедствията, 
които причиняват гоненията. Но те 
явяват светостта на Църквата, те 
обединяват всичките й верни деца, 
те очистват църковния живот от вя-
лост и битовост, от безразличието 
и случайността. Гоненията обединя-
ват „малкото стадо“, извършват под-
бор; те са като че ли първите опити 
за подбора, който предстои в послед-
ните дни.

Покровителството на държавата, 
от друга страна, бавно внедрява в 
църковния живот нецърковни поня-
тия, подменя Христовия лик, раз-
мества плановете. Църковният жи-
вот се подменя по образа на всяко 
човешко построение, Църквата ста-
ва ведомство, компрометира се с 
приемането на държавни, а понякога 
и на езически идеали. Тази отрова 
прониква в църковния организъм поня-
кога толкова дълбоко, че се стига до 
там, например, църковните йерарси 
да потвърждават допустимостта на 

смъртното наказание или пък нераз-

ривната връзка на Църквата с монар-

хическия строй на управление. При-

надлежността към Църквата става 

задължителна от гледна точка на 

държавата; Църквата се разпростра-

нява широко, включвайки механично в 

своя състав всякакви случайни хора, 

които принадлежат към дадена дър-

жава. От това църковният организъм 

става лабилен, неустойчив, животът 
става бездушен и формален. Христо-

вата истина се подменя с безчисле-
ни правила, канони, традиции, външни 
обреди. За сметка на външния разкош 
и пищност на Църквата, умаляват 
нейният вътрешен живот и подвиг. 
Църковният организъм се вцепенява. 
Такива са опасностите от държав-
ната закрила. Разбира се, тя има и 
своите положителни резултати – 
известна свобода, наистина в рам-
ките, определени от държавата, из-
вестно външно благополучие, мощна 
вътрешна организация и т.н. 

Във всеки случай може да се каже 
едно – и гонението, и покровител-
ството на Църквата са два бича, 
които в течение на две хилядолетия 
са изкривявали истинския път на цър-
ковния живот и по всяка вероятност 
ще продължат да го изкривяват до 
самия Страшен съд.

В този дух трябва да пристъпим към 
оценката на съв ременното положе-
ние на Църквата. В Русия има гоне-
ния, които ту се увеличават, ту за-
тихват. Може дори да се каже, че в 
последно време тенденцията е да 
стихват. Но това не е важно. Важно 
е, че съвременната власт гледа на 
Църквата като на някаква част от 
държавния организъм и то нежелана 
част. Но дори да гледаше на Църква-
та като на желана, картината не би 
се променила основно. Властта счи-
та, че има право да декларира общо-
задължително отношение към Църк-
вата. Тя се чувства доминираща. 
Днес изземва ценности, изпраща на 
заточение, наказва йерарсите, утре 
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ще обяви манифест за помилване или 
може би дори ще награди някого със 
своите блага. В отговор на гонения-
та Църквата изпраща все нови и нови 
изповедници и мъченици. 

Църквата се очиства с кръв, тя ражда 
сонм на светии повече, отколкото ги 
е имало по време на езическите гоне-
ния през първите векове. Ако всичко 
се изчерпваше с това, то за сегашно-
то положение на Църквата може да се 
говори както за положението й преди 
признаването й през първите векове. 

Но днес става нещо, което ни се стру-
ва чудо, до такава степен то е без-
прецедентно и небивало в течение 
на цялата история. Ние имаме малка 
отломка от Църквата, оказала се в 
положение, в което Църквата в света 
никога не е била – тоест, оказала се 
на свобода; на свобода и от гонения-
та, и от държавните подаяния. Ста-
ва дума за нашата емигрантска църк-
ва. Разпръсната по територията на 
различни държави, без да е свързана 
органически със страните, които са 
я приютили, оставена сама на себе 
си, встрани от вниманието почти на 
всяка власт, Църквата в емиграция 
има свободата да живее, ръководейки 
се само от своите присъщи закони. 
В това е великият световноистори-
чески и даже провиденциален смисъл 
на нашето на пръв поглед непоноси-
мо и ненормално положение. От глед-
на точка на църковния живот, това 
е може би единственото нормално 
положение, в което Църквата е била 
през цялата си история. Ние сме сво-

бодни, което означава, че сме отго-
ворни сами за всички свои неуспехи, 
даже просто за своята инертност. 
Не можем да обвиняваме властта или 
окръжаващата ни среда, защото те 
не ни гонят и не ни отравят със свое-
то покровителство. Ако нещата не 
са наред, причината е в самите нас. 

Любопитно е, че дори радвайки се 
на тази свобода, оставени сами в 
собствената си православна среда, 
ние не сме преодолели докрай психо-
логията на свързаната с държавата 
църковност. Тази тенденция у нас 
е изразена ярко от двете противо-
положни църковни групировки, от-
къснали се от основното русло на 
емигрантската Църква. Първата от 
тях, карловацката, не е преодоляла и 
до днес срастването на Църквата с 

Носеща Кръста Богородица, рисувана от майка Мария в Париж
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покровителстващата я държава. Тя е 
ярко консервативна, тя е най-цезаро-

папистки настроена, тя оплаква вдо-

вишкото положение на Църквата. Тя 

пази традициите на синодалния пери-

од, изобличава ересите и всяко друго-

мислие и мечтае за възстановяване-

то на стария ред, когато държавна-

та власт наказваше престъпленията 

от църковен характер и нареждаше 

на Църквата да проклина престъпле-

нията от държавен характер. Друга-

та групировка се концентрира око-

ло тъй наречената „патриаршеска 

Църква“. Върху почвата на свободни-

те страни, където тя съществува, 

тя се стреми да присади психологи-

ята на гоненията, нелегалността на 

един на моменти истеричен екстаз. 

Тя приема всички ограничения на сво-

бодата, неизбежни под властта на 

гонителите и неразбираеми – почти 

престъпни – там, където тези гони-

тели са безсилни. Така, тя е приела 

да отрича самия факт на гоненията 

срещу Църквата в Русия, защото 

в Русия за този факт не може да се 

говори. В този смисъл те и двете са 

еднакво несвободни от срастването 
с държавата, еднакво не разбират ве-
ликия провиденциален смисъл на сво-
бодата, която ни е дадена. Разбира 
се, би било погрешно да се увличаме 
прекалено от схемите и да смятаме, 
че всички хора са съзнателно и точ-

но разпределени по тези групировки. 
И у тях има свободни духове, и у нас, 
основното течение на емигрантския 
живот – Евлогиевата Църква, свър-
зана днес с престола на Вселенския 
патриарх – има много хора, преда-
ни само на традицията, рутината, 
паметта за миналото и т.н. Но ако 
говорим за тенденциите, за основ-
ната историческа съдба, за смисъла 
на тези групировки, то положението 
е тъкмо това. Изводът от него е 
ясен. Безмерна е отговорността на 
нашата емигрантска Църква, длъжна 
наистина да осъществи свободата 
чрез себе си, длъжна не само да опа-
зи ценностите, които са й поверени 
и които всячески се изтребват днес 
в Русия от гонителската власт, но 
да възстанови и ценностите, които 
бяха изтребвани от доброжелателна-
та власт, защото те не й подхожда-
ха, а може би и да създаде нови цен-
ности – тези на духовната свобода, 
отвореността към света, отворе-
ността към духовните въпроси, кои-
то го раздират, към културата, нау-
ката, изкуството, новия бит. 

Ако се замислим сериозно за положе-
нието на нашата емигрантска Църк-
ва, можем да го сравним с онзи сложен 
процес, който се извършва в човешкия 
организъм, когато някои от основни-
те кръвоносни съдове са запушени. 
Кръвта пак се стреми напред и, гу-
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бейки възможността да се придвижва 
по широките съдове, си проправя път 
чрез капилярите. Ние, емигрантска-
та Църква, се усещаме като тъкмо 
такъв капилярен съд, който трябва да 
се напрегне до крайна степен, за да 
може църковният живот, кръвта на 
църковния живот да се придвижи на-
пред. Поради това непростима е вся-
ка наша инертност, духовна леност, 
пасивно пребъдване в атмосферата 
на църковната благодат. Ние трябва 
да бъдем под напрежение. Нещо по-
вече, трябва драговолно и отговорно 
да приемем нашата църковна съдба 
като подвиг, като кръст, положен от 
Бога върху плещите ни. Ние сме от-
говорни за свободното религиозно 
творчество на руското православие, 
за православната култура, за запаз-
ването и умножаването на наслед-
ството, получено от нас. 

Дълго ли сме обречени да устоява-
ме? Какво бъдеще ни очаква в тази 
нова емигрантска църковна тради-
ция, развиваща се в атмосферата 
на единствена по рода си, небивала 
свобода? Каква е възможната й бъ-
деща среща с руския църковен народ 
и изобщо с руския народ? Трудна и 
отговорна работа е да говориш за 
бъдещето. Но някои негови черти 
днес вече се усещат или могат да 
бъдат изведени по логически път от 
днешната ситуация. 

 Продължаващото вече двайсет го-
дини в Русия гонение е изгубило своя 
вътрешен патос. Безбожниците се 
оплакват, че техните кадри нямат 
достатъчно ентусиазъм за борба с 
Църквата. В Русия текат нови про-
цеси, които тук по-скоро отгатваме, 
отколкото виждаме с просто око. Но 
логиката им е толкова убедителна, 
че това отгатване се подкрепя и по-
твърждава от нея. През тази година 
двете последователни политически 
дела потвърдиха окончателно онова, 
което вече се усещаше. Лениновите 
другари и сътрудници, отговорните 
дейци на Октомврийската революция 
бяха или екзекутирани, или изпаднаха 
в немилост, или се отказаха сами от 
активна роля. Извърши се преврат, 
сравним по значението си не с тер-
мидор, а с брюмер. С революцията е 
свършено. Резултатите й се стаби-
лизират. В лицето на Сталин власт-
та се стреми да се превърне от ре-
волюционна и партийна във власт, 
подкрепяна от общонародно призна-
ние. И колкото по-кървава и грозна 
бе разправата на Сталин с неговите 
довчерашни съмишленици, толкова 
по-необходима ще му бъде базата на 
широкото народно признание. Такава 
е логиката на нещата. Настъпва и 
частично вече е настъпило времето, 
когато ще започне купуването на на-
родно признание чрез най-разнообраз-
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ни отстъпки и подхвърлени парчета. 
Такива подхвърлени парчета ще има 

и за Църквата. На дребно и сега ги 

има. Знаем, че е позволен камбанни-

ят звън, а коледната елха, забране-

на по-рано, бе на тази Коледа почти 

задължителна. Разбира се, въпросът 

няма да се изчерпи само с елхите и 

камбанния звън. Можем да предполо-

жим, че много скоро известна степен 

на търпимост ще легне в основата 

на официалния курс на Сталиновата 

църковна политика. Това може да се 

направи доста лесно. Трябва само да 

се обяви, че старите попове, свърза-

ни с омразния режим, са вече унищо-

жени, че новите поколения вярващи 

хора са лоялни съветски граждани и 

затова и Църквата, изпълнена с тях, 

не представлява никаква опасност за 

съветската държава. А щом е тъй, 

нека тя си съществува свободно. 

Разбира се, всичко това са предполо-

жения, но самата логика на събития-

та говори в тяхна полза. По-нататък 
можем да предположим и доста бързо 
нарастване на вълната на религиоз-
ните увлечения, въвличане на широки-
те слоеве на руската младеж, която 
не получава днес никакви приемливи 
отговори на основните мирогледни 
въпроси, в интерес към църковното. 
Нещо повече, можем да се надяваме, 
че ще настъпи някакъв период на раз-
цвет и на религиозната мисъл, и на 

религиозния живот, и на напрегнати-
те търсения.

Но тук възниква въпрос, който не 
може да се отмине. Какво предста-
вляват тези възможни бъдещи цър-
ковни кадри? По-точно как и в ка-
къв дух са възпитани те? За нас е 
без значение, че основен принцип на 
тяхното възпитание е било безбо-
жието. По откъслечни сведения от 
Русия знаем, че този принцип е вече 
доста изветрял и не дава нищо хра-
нително за питащата човешка душа. 
Има една съветска думичка – „да се 
превключиш“. Думата ми е, че тако-
ва едно превключване може по всяка 
вероятност да се извърши доста 
широко и безболезнено. Има обаче 
едно страшно нещо, от което не е 
толкова лесно да се превключиш. То 
засяга не материала на днешното 
съветско свето усещане, а метода 
на неговата изработка; не дикта-
турата на властта и силата, а дик-
туването на идеи, на една или друга 
генерална линия, вярата в простата, 
осъществена в живота незаблуди-
мост. Всъщност тъкмо това е най-
страшното в днешната психология 
на съветския човек. Днес той знае, 
че е длъжен да мисли така и така, че 
самият Сталин, самата незаблуди-
ма партия му диктуват тези и тези 
възгледи за безбожието, за науката, 
за икономическия процес, за външна-
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та политика, за испанската револю-
ция, за частната търговия, за отно-
шението към брака и семейството, 
за всички големи и дребни въпроси 
на живота и бита. И той покорно, 
изцяло и без да пита приема всички 
точки на диктуваните постановки. 
Ала минава ден и нещо в света се 
променя. Някакви съображения за це-
лесъобразност карат партията да 
промени гледната си точка не само 
по някой дребен, но и по кардинален 
въпрос. Съветският гражданин от-
варя поредния брой на „Правда“ или 

„Известия“ и установява този факт. 

Оказва се, че по този и този въпрос 

следва да се мисли не така, както 

той е мислел вчера, а така, както му 

се диктува днес. Тъй като основната 

предпоставка на неговото светоу-

сещане е вярата в незаблудимост-

та на партийната директива, той 

безболезнено преразглежда своето 

светоусещане според изискванията 

на партийния център. Поразителни 

в това отношение са страниците 

на Андре Жид, на които той описва 

недоумението на някакви кавказки 

комунисти как да реагират на ис-

панската революция. Жид не разбрал 

веднага какво ги смущава. Пос ле се 
изяснило, че още не бил дошъл по-
следният брой на Правда със задъл-
жителната гледна точка. Когато 
той бил получен, не останали никак-
ви съмнения – испанската революция 

заслужава горещо съчувствие. Но 
нещата могат да отидат и много 
по-далеч: под влиянието на менливи-
те партийни директиви човек започ-
ва да се разкайва за вчерашните си 
възгледи като за престъпления и из-
казва това покаяние всенародно и с 
пределно самоунижение. Нарочно се 
спирам толкова подробно върху тази 
извратена, несвободна и болестна 
психология, за да подчертая неиз-
бежната стопроцентовост, неза-
блудимост, догматичност на всяко 
съветско увлечение, вярване, гледна 
точка. Елемент на задължителност, 
законност, ако щете на уставност 
съпътства всичко, което става в 
съветска Русия. Тук няма да намерим 
никакво огнище на свобода, никаква 
нагласа от друг характер, с други 
думи не можем да разчитаме на ни-
каква друга психология, освен описа-
ната. 

Нека да направим някои, макар и 
твърде предположителни изводи. 
Ако в Църквата, дарена от съвет-
ската власт с търпимост и призна-
ние, дойдат нови кадри, възпитани 
от тази власт, те ще донесат тък-
мо тази психология. Какво означава 
това? Това означава, че в началото 
те, като жадни и възприемчиви слу-
шатели, ще изучават различните 
гледни точки, проблеми, ще посе-
щават богослуженията и т.н. Но в 
един момент ще се усетят като 
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истински църковни хора и с пълна-
та си неподготвеност за антино-
мично мислене ще кажат: по този 
и този въпрос има няколко мнения – 
кое от тях е вярното? Защото те 
не могат да бъдат верни едновре-
менно. А ако тъкмо това мнение е 
вярното, останалите подлежат на 
изтребване като лъжливи. В начало-
то ще запитват Църквата, прена-
сяйки лесно върху нея онзи признак 
на незаблудимостта, с който те са 
свикнали. Но много скоро ще започ-
нат да говорят от името на Църк-
вата, въплъщавайки този признак в 
самите себе си. Ако в рамките на 
разтегливото и неопределено марк-
систко светоусещане те горят от 
страст за преследване на еретици 
и унищожаване на противници, то в 
областта на православното вероу-
чение те ще бъдат още по-големи 
изтребители на ересите и пазите-
ли на ортодоксията. Шаржирайки, 
можем да кажем, че за неправилно 
прекръстване те ще налагат глоба, 
а за отказ от изповед ще пращат в 
Соловки. Свободната мисъл ще се 
наказва със смърт. Тук не трябва 
да имаме никакви илюзии – в случай, 
че Църквата бъде призната и добие 
външен успех в Русия, тя няма да 
може да разчита на никакви други 
кадри освен на тези, които са въз-
питани в некритичния, догматичен 
дух на авторитета. А това означа-

ва, че свободата ще замре за дълги 
години. Това означава нови Соловки, 

нови затвори и лагери за всички, 

които бранят свободата в Църк-

вата. Това означава нови гонения и 

нови мъченици и изповедници.

Има от какво да изпаднем в пълно от-

чаяние, ако наред с тези перспективи 

не вярвахме, че същинската Христо-

ва истина остава винаги свързана 

със свободата, че свободата няма 

да угасне окончателно в Църквата 

до деня на Страшния съд, че нашата 

небивала в света свобода има прови-

денциален характер и ни подготвя за 

търпение и подвиг, връчва ни сякаш 

едно огромно съкровище и ни дава 

сили да го опазим. И главното: че как-

вото и да се случи в църковния живот 

– дали ласкателство от държавата, 

гонения от безбожниците или изопа-

чаване на духа на Христовата свобо-

да – нищо не е страшно за Църквата, 

защото портите адови няма да й над-

делеят.

А нашият път, нашето призвание, 

подвиг и кръст е да пренесем свобод-
ната Христова истина през всички 
изпитания.

Превод: Андрей Романов

Майка Мария (Скобцова), „Готово е 
сърцето ми“, изд. Омофор, С., 2016
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на ПАША ХРИСТОВА
Маргарита Друмева
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Бяла песен 
 
Нека бяло да бъде полето.

Нека белият сняг да вали.

Аз те търся в Декември и ето,

приближаваш се вече, нали.

Нека бяло да бъде дървото,

като твоята бяла ръка.

Нека бяло да бъде, защото,

то е много красиво така.

Нека само коминочистачът

бъде черен, когато вали.

Тук, сред белия сняг, това значи,

че ще бъдем щастливи, нали.

Ний ще бъдем щастливи, нали?! 
Нали?!

Нека тръгнем натам към безкрая.

Нека нашият път да се вий.

Ще вървиме, дордето накрая

побелеем самите и ний.

Ний ще бъдем щастливи нали?! 
Нали?!...  

Паша Христова не дочака снегът да 
избели косите й. Декември е, както 
в песента. Бяло е – и дървото, и пъ-
тят. Щастлива е, влюбена е, на върха 
на успеха и в непоколебим устрем към 
щастие в личния си живот и с люби-
мия бенд на сцената. Никаква дори 
микроскопична черна сянка на мисъл, 
че нещо може да прекъсне победонос-
ния поход към поредния връх. Нелепо 

Повей, повей, 

ски
тнико ветре
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е на 25 години да се страхуваш от 
смъртта. „Декември“... „да тръгнем 
натам към безкрая“... Паша не е зна-
ела какво изрича в тази песен.

Последни приготовления за празника 
– декември 1971 година. Снимки в те-
левизията за новогодишната програ-
ма. Получава се страхотно – музика, 
люлки, усмивки, красиви хора, жизне-
радостно настроение – България ще 
празнува Нова година с Паша и цяла 
плеяда известни български артисти 
и певци. Записи в радиото на 20 де-
кември:

„Драги сънародници, щастлива съм, 
че мога по радиостанция „Родина“ да 
ви честитя новата 1972 г. и да ви по-
желая много щастие и радост в живо-
та и вашето ежедневие“.

На следващия ден оркестър „София“ и 
неговите солисти – Паша Христова, 
Мария Нейкова, Борис Годжунов и още 
около 70 елитни български музиканти, 
седят в чакалнята на столичната 
аерогара в очакване на полета за Ал-
жир. На всички им е весело, смеят се, 
сключили са изгоден договор за 6 ме-
сеца с Германия за следващата годи-
на. „Не ми се пътува – споделя Паша. 
– На никого не му се пътува. Коледа 
идва. Искам да направя елха на дете-
то“... Въпреки това запяват с Мария 
Нейкова: „Гълъби над София...“

„Пътниците да се приготвят“ – чу-
ват по радиоуредбата. Влизат в са-
молета, Паша и Мария Нейкова стоят 
една до друга някъде по средата на 
самолета. Паша решава, че ще раз-
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мени мястото си с момичето, което 

седи най-отпред до Николай Араба-

джиев-Фучо. Пътниците се пригот-

вят за полет със самолет до Алжир, 

без да подозират, че след по-малко от 

час ще поемат неподготвени по най-

дългия път, от който връщане няма, и 

душите им ще полетят над пламъци-

те от катастрофилия самолет и над 

София като гълъби... 

„Не тъжете... Знам ще дойде светъл 

ден.

Към вас поглеждам пак.

Свърши се. Свърши се. Свърши се...“

Парашкева Христова е родена в Кня-

жево, в къща, чиито собственици 

преди 9 септември са имали мелница, 

но сега е национализирана от народ-
ната власт и дадена на Софжилфонд. 
Едва навършила 5 години, родители-

те й се разделят и тя остава да жи-
вее при баща си, както е постановил 
съдът. В къщата живеят още ятачка 
от кюстендилския партизански от-
ряд и капитан от милицията, който 
въвежда Паша в същността на новия 
строй – „да отнемат къщите на бо-
гатите, за да има къде да живеят и 
по-бедните хора“. 

Най-близкият човек на момичето с ху-
бавия глас е баба й, която води Паша 
на уроци по цигулка и я учи на много 
песни. Именно тя налага да я наричат 
кратко Паша, а не Пепи или някакво 
друго име – заради една съветска кол-
хозничка със същото име, която по 
незнайни причини спечелва почитта 
й. Поради развода на родителите й, 
момичето расте не особено разго-
ворливо. Паша обича да се разхожда 
сама и да пее на близката поляна или 
в градината с лозниците, черешите и 
цветята.
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Толкова крехко момиче, сякаш врабче, 
а какъв мощен глас, дълбок, плътен, 
като голяма тежка река, която пъ-
тува към океана. Няма как да оста-
не незабелязан този глас. Измъчвана 
от тежка кашлица, в кварталната 
болница петгодишната Паша пее на 
болните за птичето на прозореца, за 
клончето на дървото, което се виж-
да от болничното легло. Още и още 
искат от нея да пее – винаги през жи-
вота й ще се повтаря същото – мно-
гократно изкарвана на бис през всич-
ките й години, на всякакви сцени в 
страната и по света. Един от първи-
те й запомнящи се бисове е за песен-
та „О, соле мио“ в читалището, след 

посещението на класа във фабриката 
за стъкло „България“ – цялата зала е 
на крака, публиката не престава да 
ръкопляска... 

В същото време слабичката Паша ор-
ганизира „женски бой“ над един побой-
ник, който ступал по-малкия й брат в 
предишното междучасие... 

Бабата на Паша е изключително 
грижовна към малкото момиче. Ку-
пува коза, за да може да пие детето 
всеки ден козе мляко и да не боледу-
ва. Понеже много се обичат, двете 
спят на едно легло, винаги прегър-
нати. Една нощ, Паша се събуж-
да, без да може да се освободи от 
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прегръдката на мъртвата си баба. 
Нещо в нея се пречупва от този 
миг, лъчезарното лице е помрачено 
от дълбока тъга и тя плаче много и 
дълго време. Осъзнава, че е порас-
нала и никога повече няма да бъде 
дете. „Животът е сериозна работа, 
щом хората умират“...

Момичето не крие своето увлечение 
към музиката, нещо, което бащата  – 
известен в Княжево фотограф, не 
одобрява, считайки, че дъщеря му ще 
стане „кръчмарска певица“. Случва се 
след някой подобен „спор“ тя да ско-
чи от прозореца и да избяга от къщи. 
Сякаш останала без опора, Паша жи-
вее няколко дни при майка си, после 
се връща отново при баща си, после 
пак се повтаря същото, без да се по-
чувства някъде на мястото си като 
в свой уютен дом. Чак след години, 
когато Паша става една от първите 

дами на българската естрада, баща-

та ще извади от вътрешния джоб на 

сакото си снимка и ще я покаже на 

събеседника си, казвайки с гордост: 

„Това е дъщеря ми!“

Така се случва, че след като завърш-

ва гимназия, Паша започва работа в 

Балканкар като чертожничка. Тогава 

това е огромно предприятие, със са-

модеен музикален състав, на който 

тя става солистка. Инженерът от 

същата служба често я кани в ресто-

ранта „При леля Корна“ в Княжево. За-

бавляват се много, понеже собстве-

ничката готви превъзходно и никой 

не може да познае у Паша слабичкото 

злоядо начумерено момиче,  когато 

дойде време за ядене.

Срещите зачестяват и двамата с 

Васил се сгодяват, без да кажат на 
никого. Един ден Паша закача на пиро-
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на на вратата бележка със следното 
съдържание:

„Майко, татко и Краси, идвах, но ви 
нямаше. Днес с Васко си купихме хал-
ка и се годихме без всякакви церемо-
нии. Идвахме да ви се похвалим и да 
ви видиме. Утре ще пея на Витоша, 
на „Офелиите“. Ако искате, елате. Аз 
тръгвам на турне във вторник. Целу-
вам ви. Паша, Васко“

По това време тя се явява на про-
слушване в радиото, с категорично-
то желание да учи в новосформира-

ната Студия за ес-
традни изпълнители. 
Проф. Иван Стойков си 
спомня години по-къс-
но, как сред стотици-
те кандидати Паша е 
била една завършена 
певица, с много красив, 
мощен и изразителен 
глас. Единственият 
недостатък е гово-
рен дефект – „съскаше 
ужасно“. Въпреки това, 
професорът я взима в 
класа си с намерение 
да премахне дефекта. 
Спомня си за нея, че 
е била „много свито и 
скромно момиче“, на 
което той решава да 
помогне да стане пе-
вица – не защото не 
е талантлива, напро-
тив, но е толкова при-
теснителна, че сама 
не може да си намери 
работа.

Разговорите с оркестър София са 
безплодни, понеже имат достатъчно 
солисти, но пък Томи Димчев, ръково-
дител на ансамбъла на строителни 
войски, харесва гласа й и я взема на 
работа. Паша впечатлява всички от 
оркестъра с мощния си глас още от 
първото си появяване. Един ден идва 
на репетиция с подстригана коса, 
след което директорът на културния 
дом иска да я уволни, понеже според 
него изглежда ужасно. Не се стига 
до уволнение, но момичето мечтае за 
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нещо много повече от това.

Около три месеца само пее Паша с 
този ансамбъл и пътува много из 
страната, облечена във военна уни-
форма. Веднъж милицията я задържа 
в участъка във Велинград, понеже е 
облечена с панталони... чарлстон. 
Благодарение на подполковника, я ос-
вобождават, но се налага певицата 
да изтърпи едно „конско“...

Така Паша се среща отново с проф. 
Иван Стойков – дали няма някаква 
възможност да пее с Оркестър „Со-
фия“?!... Този път шансът е на нейна 
страна и тя става част от екипа. 

„Оркестър „София“ имаше солисти – 
Мария Нейкова, Мими Иванова, Борис 
Годжунов. Една сутрин доведоха едно 
момиченце, слабичко, фино, миловидно. 
Видях я, че се изчерви. Попитахме я за 
какво се явява. „Аз съм певица“ – от-
говори. И се оказа една фестивална 
певица, която липсваше в България. 
Защото пя на много фестивали и на-
прави огромно впечатление. Но нито 
веднъж не прояви тази звездомания, 
която сега не мога да понасям“. 

Димитър Симеонов, музикант

Репертоарът на Паша Христова е 
прецизно подбран, в стила на худо-
жествено-драматургическата пе-
сенна естетика. „Щъркелът прис-
тига пак“ – първата записана песен 
на Паша Христова под съпровод на 
„Студио 5“ с диригент Божан Хаджи-
ев, по композиция на Зорница Попова. 
Песента е в стилистиката на модер-
ния за времето си „шейк“, а певицата 

прекрасно се чувства в суинга. „Спри, 
време“, песен на Александър Йосифов, 
е емблематична за Паша Христова – 
в нея тя показва изключителните си 
гласови възможности по отношение 
на широкия диапазон и артистич-
ност, което й позволява да пресъз-
даде по неповторим начин силните 
човешки страсти и да накара слуша-
теля да стане съпричастен, като го 
остави без дъх. Именно тази песен е 
първият неин успех на международна-
та сцена – в Сочи, Русия тя получава 
златен медал и първа награда на Фес-
тивала за забавна песен. 

Следват концерти и гастроли в Ру-
сия, Чехия, Унгария, Сърбия, Германия, 
Полша, Румъния, около 60 записани 
песни в националното радио – пет на-
ситени на събития и концерти годи-
ни. Повечето български композитори 
започват да пишат песни специално 
за нея – Димитър Вълчев, Морис Ала-
джем, Бенцион Елиезер, Йосиф Цанков, 
Вили Казасян, Николай Арабаджиев. 
Това са „българските евъргрийни“, 
които остават в Златния фонд на 
българското песенно изкуство:

„Среща в неделя”, „Скрита любов”, 
„Янтра”, „Една българска роза”, „По-
вей, ветре”, „Предчувствие“, „Утрото 
ще ни срещне пак“, „Кажи ми“, „Оста-
ни” и много други.

Една част от репертоара на Паша 
Христова съдържа песни от чужди 
автори, които слушателите асо-
циират с нея, а не с оригиналните 
изпълнители: „Една година любов” - 
български текст Васил Андреев (Un 
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anno d‘amore – Mina), „Аз, ти и рози-
те”, български текст Милчо Спасов 
(Io tu e le rose – Orietta Berti), „Песен 
за теб“, български текст Милчо Спа-
сов (Canzone per te – Sergio Endrigo), 
„Щастливи заедно”, текст Вера Ива-
нова (Happy Together – The Turtels),  
„Нека този миг да спре”, български 
текст Милчо Спасов (I close my eyes 
and count to ten  – Dusty Springfield).

„Една българска роза“ е песента, с 
която като че ли най-много свързва-
ме Паша Христова. Интересен факт 
е, че това не е любимата й песен. 
„Янтра“ е песента, която певицата 
обича повече, а за записа й в радиото 
разказват следната история:

По това време всички записи се пра-
вят в радио София, в едно единстве-
но студио, което работи почти де-
нонощно. Записът на тази песен е 
определено да започне в 11 ч. през но-
щта. Първо музикантите трябва да 
запишат инструменталната част, 
след това вокала. Нещо се обърква 
с техниката и Паша заспива на един 
стол. Събуждат я в 4 ч. сутринта, 
като решават да отложат записа – 
кой записва в 4 ч. сутринта, при това 
сложна песен като „Янтра“. Паша 
обаче настоява да опитат – от раз 
записът става перфектен и няма 
нужда от втори дубъл.

„Янтра... Янтра, 

залезът гори, светят в теб зари.

Янтра... Янтра, 

ти течеш в нощта,

вече няма го твоя древен свят.

Но приспиваш ти с песен Търновград.

Вечна както любовта оставаш ти.

Янтра... Янтра, 

в твоя стръмен бряг стихва синкав мрак.

Янтра... Янтра, 

име на тъга и отнасяш ти в тишина и сън

отразен във теб твоят вечен хълм.

Вечна както любовта оставаш ти.

Янтра... Янтра, залезът гори,

светят в теб зари Янтра...

Янтра, спри за малко,

спри и спомни си пак твоя древен хълм.

Донеси в нощта тих камбанен звън.

Вечна както любовта оставаш ти.

Янтра... Янтра... Янтра.

В продължение на две години се случ-
ва нещо необичайно в българската 
естрада – Борис Годжунов, Мария 
Нейкова, Мими Иванова и Паша Хри-
стова, солисти на Оркестър „София“, 
започват да правят многогласни пес-
ни. Всеки един от тях има собствен 
репертоар, но когато са заедно и 
един пее соловата партия, други-
те му пригласят. Записват не само 
български, но и руски песни. Така са 
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записани и излъчени по телевизията 
много песни, като една от най-ярки-
те е „Яворова пролет“. Бих я опреде-
лила и като една от най-невинните и 
чисти песни в българското песенно 
изкуство – три момичета на по 25-
26 години, облечени простичко като 
ученички, без тонове грим и изкуст-
вени къдрици, се разхождат сред при-
родата, правят си венчета от свежи 
цветя, люлеят се на люлка – никаква 
претенциозност, никакъв фалш. Кол-
ко чисто, просто и възможно!

Средата на 60-те и 70-те години на 
миналия век – това е времето на хи-
питата с широките шарени дрехи, 
които живеят в комуни и не желаят 
да се съобразяват с традиционния 
буржоазен морал; времето на „The 
Beatles“, Боб Дилън, големите фести-
вали по поляните, които продължават 
с дни и за които можехме да знаем 
само от чуждите радиостанции или 
от радио „Свободна Европа“. Паша, 
Васко и компания често гостуват на 

един приятел с магнетофон, където 
слушат любимите си автори и изпъл-
нители. И когато през 1968 г. пишат 
във вестника, че „The Beatles“ искат 
да посетят България на световния 
младежки фестивал и да изнесат кон-
церт, Паша мечтае да пее с Ленън и 
Макартни в новата зала „Фестивал-
на“. Наред с еуфорията на фестивала, 
песните и танците до зори на млади-
те хора от цял свят, се случват още 
няколко важни събития: специално за 
певицата, Найден Вълчев и Димитър 
Вълчев пишат текста и музиката на 
песента „Една българска роза“, обя-
вена 30 години по-късно за песен на 
столетието; заченат живот в утро-
бата на Паша; танковете на Варшав-
ския договор в Чехословакия и хиляди-
те загинали по улиците на Прага. 

 „Паша никога не е създавала впечат-
ление на звезда, а беше истинска 
звезда, беше един ураган. Това свито 
момиче, свенливо, незабележимо, из-
веднъж показа толкова сила, толко-
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ва потенциал, толкова беше ярка. На 
сцената беше съвсем различна. В мо-
мента, в който си спомня за „Повей, 
ветре“, си представям Паша като 
скала“... 

Мими Иванова

Мнозина споделят, че талантът на 
Паша Христова изригва след среща-
та й с пианиста, композитора, аран-
жора, диригента Николай Арабаджи-
ев-Фучо: „Тяхната среща беше нещо 
фатално, свише“... Благодарение на 
него, тя намира себе си, малката ро-
зова пъпчица, пълна със заряд, талант 
и красота, се разпуква. Всичко в нея 
се променя – жестовете, увереност-
та, походката, дори гримът... „Не че 
беше грозна, но Паша стана красива“, 
както всяка жена, която е обичана и 

оценена. Николай Арабаджиев пише 

за нея песни, води я при майка си – из-

тъкнат вокален педагог  – продължа-

ват да работят върху гласа й. Благо-

дарение на него се променя звучене-

то на българската популярна музика.  

Под негово ръководство оркестър 

„София” става един от най-добрите 

състави, отлично приети в България 

и в чужбина. 

Песента „Ах, този дивен свят“ Паша 

изпълнява на фестивала в Сопот`71 

в Полша – десетки години след това 

поляците питат гостуващите там 

български артисти какво се случва 
с Паша Христова... Това е песен на 
Чеслав Ниемен (Dziwny jest ten !wiat 
(1967) – „Странен е този свят”) с бъл-
гарска транскрипция на заглавието 
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от Богомил Гудев като „Ах, този ди-
вен свят”, й донася първа награда за 
изпълнение на полска песен.

Ах, този дивен свят, чуден свят.

Вечно нов, вечно млад.

Свят създаден така,

та век след век

да бъде щастлив човек.

Ах, този мръсен свят, тъжен свят.

Вечно беден и богат.

Свят, който всеки миг ще бъде и ковчег,

ако така реши човек.

Но знам ще дойде време, когато

на последната война ще кажем: не!

Ще кажем не на бедността!

Не!... Не!... Не!...

И тоз прекрасен и мръсен свят

ще стане само прекрасен.

Проследявайки записа на нейното из-
пълнение и публиката, която не смее 
да диша, не може да не се запитаме: 
това ли е стеснителното момиче, 
което преди няколко години не може-
ше да си намери работа?! Паша не 
просто изригва като фойерверк, съ-
четавайки изключителен професио-
нализъм във владеенето на гласа си, 
а присъства на сцената с власт над 
всяка изречена дума и вяра в посла-
нието на песента си! 

Изключително артистични са нейни-
те изпълнения на сцената – от пиани-
симо до форте, от кротка нежност 
до буря, която преобръща световете. 

„Българската мадона“, както я нарича 
Борис Годжунов, се превръща в едно 
от най-мощните явления в българска-
та естрада, спечелвайки си обичта 
на публиката, не само в България, с 
непринуденото си поведение, искре-
ността, усмивката, зад която няма 
пресиленост и фалш. Спомням си,  бях 
дете – вкъщи слушахме с благогове-
ние Паша Христова – по телевизията 
и радиото, след това на грамофонни 
плочи – поколението на моите роди-
тели израстна и беше възпитано с 
нейното изкуство. 

Една от последните песни, които 
Паша Христова изпява и записва, е 
„Остани“, по музика на Николай Араба-
джиев. Удивително е колко много съд-
ба и символика съдържат песните й:
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Остани си там – далече в сънищата 
и в мечтите. 

Хубава, когато идеш, 
два пъти по-хубава, когато си отиваш.

Остани си при звездите, 
в пролетния топъл вятър...

Хубава, когато идеш,
два пъти по-хубава, когато си отиваш.

Ще те търся, ще те чакам, ще те чуствам,
ще те търся винаги край себе си -
като въздуха, като земята, със които не-
пременно ще се слея.

Остани си там – далече, в спомените 
и сърцето.

 Хубава, когато идеш, 
два пъти по-хубава, когато си отиваш.
Ще те виждам, ще те зная, ще те нося,
ще те виждам винаги край себе си -
като слънцето, като луната, със които мой-
те дни и нощи греят.

Паша се сля – с въздуха и земята, и 
остана в спомените на сърцето на 
не едно поколение. Ако някой веднъж 
е слушал и гледал Паша Христова на 

сцената, не може да не запомни ней-

ната ярка индивидуалност. В репер-

тоара й няма нито една слаба песен, 

което говори за изключителната й 

взискателност по отношение на пе-

сните, които изпълнява. Онова, което 

удивлява, е нейната личност, силно-

то й сценично присъствие. Понякога 

човек се пита как е възможно такова 

едно крехко и слабо наглед същество 

да побере толкова много светове, 

емоции, нюанси – противоположнос ти, 

които се допълват: неподправената 

сърдечност и широката усмивка, с поч-

ти елегичната тъга, последовател-

ността при настъпването към брега 

на малката, после на голямата вълна, 

която успешно превзема територии...

21 Декември 1971 година, вторник, 12 

без 10 ч. през нощта. Два часа след 

уреченото време, от аерогара Со-
фия излита самолет за Алжир. Всич-
ки артисти са настроени за празник, 
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за настъпването на нещо прекрасно 
ново. Новото действително идва, но 
точно то не е очаквано от никого. 
Няма време дори за изумление – вед-
нага след излитането си, самолетът 
се накланя на една страна и се раз-
цепва на две. Хората, настанили се 
близо до пилотската кабина, мигно-
вено са обгърнати в пламъци – 32-ма 
човека. Тези, които са седнали по-на-
зад, имат време да скочат и са спасе-
ни – 41 човека. Спасени са физически, 
но психологическата травма от ви-
дяното и преживяното остава за цял 
живот – как ще продължиш да живееш 
след всичко това?!... 

Дали инцидентът е станал случайно, 
поради техническа грешка, или ката-
строфата е предизвикана умишлено? 
Все още никой не може да каже със 
сигурност. Все още има засекретени 
документи и истината тепърва ще 
бъде разкрита. Но е вярно, че на оста-
налите живи след инцидента е забра-
нено да разказват какво са преживели 
и са били принуждавани да подписват 
декларации за конфиденциалност, че 
няма да съдят авиокомпанията. Дори 
и да се разбере кой е виновният, каква 
полза за живота на загиналите?!...

В тази нощ 32 души, като 32 гълъба 
политат над всички земни нещастия, 
суети, омрази и любови. Две от тях 
летят много близо една до друга – от 
съвсем скоро те са се намерили и са 

стояли един до друг в избухналото 
огнено кълбо. Казваме си, че е неле-
по – те току-що са се открили и са 
се преобразили до неузнаваемост, 
за да могат да изпълнят мисията си 
на тази земя. Дни след трагедията, 
цяла България посреща тъжна Нова 
година, въпреки богатата жизнера-
достна програма по телевизията. 

През януари 1972 г. поетът Дамян Да-
мянов и композиторът Тончо Русев 
пишат песента „Птицата“, посве-
тена на Паша Христова и изпята от 
Лили Иванова.

За последен път тя разтваря крила.

За последен път синевата гребе.

Ах, сбогува се тя с тези свои поля,

с тези хълми край тях и със свойто небе!

Ти, земя, я роди във едно гнездо.

Ти, небе, я люля с песента.

И затуй днес със вас като с роден дом,

се прощава с тиха жал в полет тя.

И върти се светът, този тъй хубав свят!

И въртят се жита, слънце, облаци прах.

Те след малко ще спрат своя луд кръговрат.

Тя със мъртво сърце ще се върне при тях.

Но, земя, ти пази пак едно гнездо!

Ти, небе, я очаквай! Няма смърт!

Ще си дойде тя при вас като в роден дом –

песента ще я връща всеки път.
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ЧЕРНО-БЯЛА 

СПРАВЕДЛИВОСТ
Маргарита Друмева
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Красимира 
Василева за-
вършва право в СУ „Св. Кл.Охридски” 
и магистърска програма „Право на 
ЕС”. Пак там придобива следдипломна 
квалификация „Фотография” във Фа-
култета по журналистика и масови 
комуникации. Работи като юрист и 
паралелно с това се занимава с фо-
тография – повече от 10 години пе-
чели множество престижни награди 
в България и чужбина – втора награ-
да в национален фотоконкурс „Синьо 
лято”, София, (2005); втора награда 
от националния фотоконкурс „Усмив-
ка”, София, (2006); Специална награ-
да на „Piggy`s house“ от националния 
фотоконкурс „Детски настроения, 
радос ти и пакости“, София, (2008); 
бронзов медал в категория „Моно-
хромна фотография” в трети меж-
дународен фотографски салон Варна 
(2009); първо място на Фотомания 
(2012); сребърен медал в категория 
„Портрет” на ежегодния конкурс на 
Фото Академика (2016); сребърен ме-
дал в категория „Портрет” на PRIX DE 
LA PHOTOGRAPHIE PARIS (2016) и др. 

Последните й две награди тази годи-
на – първо място в категорията „До-
кументални истории и фотоесета от 
България” на БГ ПРЕС ФОТО 2016, и 
специалната награда за хуманистич-
на фотография, учредена на името 
на „Шаварш Артин” на БГ ПРЕС ФОТО 
2016, са повод за срещата ни с нея. 
Изключително приятен събеседник е 

Красимира, в разговора ни се наста-
нява пастелна мекота и доброта, ха-
рактерна за хората, чийто корен се 
е „хванал“ в небето. Животът й като 
че ли се движи по две паралелни рел-
си – на справедливостта и изкуство-
то като средство за нейната защи-
та, надграждаща несъвършения свят 
със съвършените си багри. Красими-
ра Василева е от ония творци, които 
умеят да създават нова реалност.

„Завладяна от непринудения 
свят на децата, голяма част 

от нейното творчество е 
посветено именно на тях, 

както през призмата на со-
циалната фотография, така 
и на арт фотографията. Все 
по-често обаче търси израз 
на житейската несправед-

ливост, горчивина или ня-
каква различност чрез това 
изкуство, защото вярва, че 

фотографията може да бъде 
не само източник на инфор-

мация. Тя може да бъде способ 
за въздействие, който освен 

да повлиява персоналното от-
ношение, притежава заряд да 

променя човешки съдби“. 
Лина АлинаСПРАВЕДЛИВОСТ
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Юристът и фотографът едновременно ли израстваха в 
теб или най-напред единият, после – другият? 

Първо беше правото, макар че изкуст вото винаги ме е притегляло по 
особен начин. Появата на децата ми разви една особена сензитивност, 
която ме провокира да търся израз на себе си на съвсем различна от про-
фесията ми плоскост. Горе-долу по това време започнах да се занимавам 
с фотография и с неправителствена дейност в областта на закрилата 
на децата.

Правото и фотографията – две страни на една и съща 
монета ли са или са различни монети?

Зависи. Безкрайно различни са, но си приличат по нещо – и двете могат 
да променят съдби, макар и по различен начин.

Арт фотография или социална фотография – коя „вез-
на“ натежава повече?

Везните постоянно се менят. Може би защото аз самата съм зодия 
Везни. Има моменти в които надделява творческото начало, моменти, в 
които действителността спира да значи. Тогава съм вдъхновена повече 
от въображението и фантазията, търся символиката  в образите, така 
бягам от реалността. Но има и моменти, в които доминира желанието 
за социална справедливост. Тогава някаква или нечия история крещи да 
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бъде разказана. Най-достоверният и обективен начин това да се случи е 
именно чрез визуализацията, през обектива.

Какво е Manu Propria?
Manu Propria е проект, осъществяван ежедневно под формата на 

онлайн книга и  имащ за цел да покаже многообразието на българско-
то творчество в областта на литературата и визуалните изкуства. 
Съчетанието между тях става по един удивителен начин, така че думи-
те да обогатят образа, а образа да засили тяхното въздействие. Автор 
и реализатор на проекта е Олесия Николова. В проекта бях представена 
съвместно с един талантлив български поет – Пламен Дилов и мисля, че 
се получи много добра колаборация.

Имаш два сребърни медала  в категорията „Портрет” 
– в България и в Париж. Знам, че обичаш да снимаш 

деца. Имаш ли обичай да режисираш снимките или в по-
голямата си част те са спонтанни и улавяш мига?

Не се увличам по постановъчна фотография. Режисурата отнема спон-
танността и от там рискува да отнеме и истинността на изображе-
нието.  Така се опорочава и изкривява мига. Но всичко зависи от целта и 
от това какво се стремим да пресъздадем, разбира се, че има режисира-
ни снимки, които са шедьоври. Аз специално търся друг тип пресъздава-
не, почиващо на изначалната реалност. Това е въпрос на избор.
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Кога разбираш, че фотопортретът се е получил? 
Веднага. И това не е разбиране, а по-скоро чувство, усет.

Твоят герой от фотоесето, с което спечели послед-
ните две награди, Любчо, идва на бял свят при тра-

гични обстоятелства, на 8 март 2002 година. Неговите 
родители излизат на разходка, 40 дни преди да се роди 
детенцето им. И както се разхождат по тротоара, кола 
с бясна скорост връхлита върху тях. Пияният шофьор 
изгубва контрол над волана. Малко преди майката да 
издъхне, лекарите успяват да спасят Любчо. Бащата 
остава в будна кома около 8 месеца след случката, след 
което умира. Мъничкото недоносено бебе Любчо не дава 
никакви признаци за живот. Но лекарите успяват да 
се преборят за живота му – битката продължава през 
всичките 14 години оттогава и сега също. Диагнозата е 
ДЦП, а неговите баба и дядо казват, че няма нещо по тя-
лото му, което да не е било поправено...

Разкажи ни за Любчо и за твоята лична среща с него. 
Историята на Любчо ме трогна дълбоко в мига, в който я проче-

тох. Дори не помня къде е било. Толкова много ме потресе това човешко 
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нещастие, участта и страданието 
на това невинно детенце, че пожелах 
да се докосна до него. Разбира се, че 
това не би облекчило или направило 
живота му по-различен... Но бе порив 
от състрадание и болка. Мина време 
и по обикновена случайност попаднах 
на координати на неговата баба Саня. 
Така се свързах с тях. Той е слънчево 
и добро дете, безкрайно трудолюбиво 
и упорито. Телцето му е пострадало, 
но духът му е несломен.
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От колко време снимаш 
живота на семейство-

то? Серията снимки са 25, 
но всъщност най-вероятно 
са много повече. 

Снимките са стотици. Безкрайно 
трудно ми бе да подбера само 25 ка-
дъра. При подбора се постарах да 
пресъздам различни негови емоцио-
нални състояния – на болката, която 
изпитва, когато се бори да постигне 
нещо и му е трудно, радостта му, ко-
гато е сред деца, как учи или ходи на 
училище, празниците и т.н., изобщо 
състоянието му в различни моменти 
от неговия живот. Опитах се да по-
кажа и посветеността на най-близ-
ките му хора, неговото семейство – 
баба и дядо.
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Животът му прилича на сбъднало се чудо. Кое им 
дава сили да вървят напред и да приемат всяко 

ново предизвикателство? 
Липсата на избор и огромната любов на баба и дядо. В Любчо те припо-
знават неговата майка, тяхното погубено без време дете. Той е връзка-
та им с нея и тяхна единствена утеха след загубата й. 
За него, може би жаждата за живот, силния дух и не на последно място 
възпитанието, което му дават баба му и дядо му. Освен всичко остана-
ло, Любчо е и много уважително и добре възпитано дете.
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Благодарение на твоето фотоесе, мнозина научиха за 
живота на семейството. Какъв беше общественият 

отзвук? 
Много хора пожелаха да се свържат със семейството. Надявам се всички 
те да помогнат, кой с каквото може, защото цялото продължаващо лече-
ние на Любчо се случва благодарение на финансовата подкрепа на непо-
знати хора. Баба му и дядо му не работят, те се грижат ежеминутно за 
него и не разполагат с трудови доходи.

Твоите фотографии за Любчо ми въздействаха изключително 
емоционално и „ме хванаха за гърлото“. С много голяма сила 

усетих ценността на живота, който носим в телата си, и колко 
големи късметлии сме в края на краищата – бихме могли ние да 
бъдем на мястото на Любчо... Твоята награда е за хуманистич-
на фотография – би ли дефинирала това понятие, което все по-
често се употребява във фотографското пространство? 

За мен хуманистичната фотография е средство, инструмент за търсене 
на решение на човешки или обществени проблеми чрез отразяване, дава-
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не на гласност или дори нещо повече. Вярвам, че изкуството е способно 
на много повече от естетическата наслада, която дава, то е носител и 
на заряд, който следва да бъде оползотворяван в името на доброто.

Имаш страхотна идея относно серията фотографии за Лю-
бчо – предпочитам да я разкажеш ти.

Организирам благотворителна изложба на която да бъде показана ис-
торията на Любчо, с намерение за събиране на средства в подкрепа 
на неговото лечение. Желанието ми е тази изложба да бъде част от 
обществена дискусия по два съпътстващи ни проблема – на децата с 
увреждания и децата, жертви на пътя. Защото Любчо е заложник и на 
двата проблема, поради което по своему се явява олицетворение, съби-
рателен образ на всички тези деца.

Повече от творбите на Красимира Василева, можете да видите тук: 
https://www.facebook.com/KrassimiraVassilevaPhotogr…/about/… 
https://www.instagram.com/krea_theo/
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I. Догматическа  
основа

До IV век празникът Рождество Хри-
стово съвпадал с празника Богоявле-
ние. Така той бил част от големия 
брой свети теофании. Този факт ни 
помага да разберем защо „трислън-
чевата светлина“ се изобразява на 
иконата на Рождество. Забуленото 
проявление на Светата Троица дис-
кретно облива всичко в своята свет-
лина, като осигурява най-големия дог-
матически баланс и оправдава името 
на празника: „Празник на Светлини-
те“. Богослужебните книги му дават 
също и названието „Пасха“ или Ве-
ликден. Така литургичната година се 
разгръща между два полюса с равна 
значимост: Пасхата на Рождеството 
и Пасхата на Възкресението. Едната 
свидетелства за другата.

Без да се опитваме да даваме оцен-
ки, все пак можем да отбележим раз-
личните акценти в някои традиции. 
На Запад под францисканско влияние 
Рождество придобива по-живописен 
характер в популярната сцена с яс-
лите. Народното благочестие става 
по-умилително и нежно, като се съ-
средоточава върху човешкия аспект 
на тайната: Младенеца Иисус, майка 

Му Мария и Иосиф дърводелеца. Тук 
имаме един много интимен празник 

на „Светото Семейство“, чийто об-

раз се разпространява много широко 

на Запад, но е съвършено непознат 

на Изток. Рождество става празник 

по-скоро на Човека-Бог, отколкото на 

Богочовека.

Чрез строгото си придържане към 

догматическото предание право-

славният Изток решително от-

хвърля всяка сантименталност и 

това може да се види в богослужеб-

ния ред на празниците. Денят след 

Рождество е посветен на Събора 

на Пресвета Богородица. Следва-

щата неделя* е празникът на пра-

ведния Иосиф Обручник, на царя 

праотец Давид и на Иаков, брат 

Господен. Тези мъже не се празну-

ват като членове на „семейство-

то“, а като архетипи на самата 

тайна. И накрая, на 1 януари Църк-

вата специално отбелязва памет-

та на св. Василий Велики, един от 

големите защитници на Никейския 

догмат.

Със самото си съдържание литур-

гията учи на един основен педаго-

гически принцип. Литургията не е 

средство, а начин на живот, който 
почива на своя собствена основа, 
налагайки така своя същностно 
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теоцентричен характер. Участвай-
ки в литургичното действие, човек 
се учи да насочва вниманието си 
към Бога и Неговото величие, а не 
към себе си. Едва вторично и без 
някакъв предопределен мотив ли-
тургичната светлина озарява при-
родата на човека и по този начин я 
променя. Нека човек не добавя нищо 
към Божието присъствие. Трябва да 
има моменти, когато човек спира 
да преследва на всяка цена утили-
тарни цели, когато се разкрива и 
разгръща в чисто преклонение пред 
Бога, като Давид, когато танцува 
пред ковчега на Завета. Ангелите 
ни учат на същия принцип. По време 
на литургията те се „удивляват и 
закриват лица с криле“. На Рождест-
во този литургичен теоцентризъм 
е отчетливо фокусиран не върху 
чудото на „ограниченото, което се 
издига до Безпределното“, а върху 
непостижимото самоограничение 
на Онзи, Който е без граници, върху 
Неговата „любов към човека“. Имен-
но тази φιλανθρωπία умалява Без-
пределния дотам, че да се яви като 
Син Човешки. Тропарът на празника 
ни показва това необяснимо чудо 
чрез своите умело балансирани кон-
трасти: „Днес се ражда от Дева 
Онзи, Който държи всяка твар в ръ-
цете Си. Този, Който по природа е 
невидим, е увит в пелени; положен в 
ясли е Този, Който по природа е Бог 
и Който утвърди небесата“1.

1 Тропар на царските часове, час девети.

Литургията ни говори не толкова за 
Младенеца от Витлеем, колкото за 
Бога, Който стана плът: „Нас бо ради 
родися Отроча младо, превечный Бог“. 
Младенецът служи само за да изведе 
с по-голяма сила божественото сия-
ние на човешката арена, тоест рож-
дението на Бога.

Догматическото съдържание на 
празника e изложено в много прециз-
на йерархия на ценностите. Преди 
всичко имаме: първо, снизхождащо-
то движение на Бога, после – чудо-
то на девственото майчинство, 
божествения отговор на това „да 
бъде“, изречено от Девата, която 
е човешкото условие за Въплъще-
нието и негов неизказан „корелат“: 
творението ражда своя собствен 
Творец, и, накрая, целта на Божието 
човеколюбие – обожението на чове-
ка: „Сообразен бренному умалению, 
растворением, Христе, быв, и при-
частием плоти горшия, подав Бо-
жественнаго естества, землен быв, 
и пребыв Бог“2. Педагогическата на-
соченост на литургията е винаги 
в това да издигне мисълта ни от 
сетивното към тайнството: „Иже 
державною рукою создавый тварь, 
утробы зрится здание“3.

Господ казва: „Вашите пък очи са бла-
жени, задето виждат“ (Мат. 13:16), а 
Църквата пее: „Покланяме се на Тво-

2 Трета песен на първи канон.
3 Тропар от шестия час в навечерието на 

Рождество.
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ето рождество, Христе, покажи ни 
и божественото Твое Богоявление“. 
Христовата светлина се фокусира в 
нашата икона, така че да насочи цяла-
та композиция към Неговото идване.

II. Въведение

Иконата, която разглеждаме тук, е от 
ХVI век, Новгородска школа. Нейният 
древен вид и съдържание вероятно во-
дят началото си от образа, нарисуван 
в църквата, построена от Констан-
тин на самото място на Рождест-
вото. Връщайки се от поклонение по 
Светите земи, древните поклонници 
носели шишенца с осветен елей. Вър-
ху тези ампули било отпечатвано из-
ображението на Рождество. Така ос-
новните елементи на иконата са били 
вече установени през IV и V в.

С изключителна яснота и простота 
иконата много точно разказва еван-
гелския разказ. Тя прави това толкова 
умело, че догматическите внушения 
с почти музикално изящество проник-
ват в душите на вярващите, където 
остава да звучи тяхната мелодия.

Зелено, червено, кафяво и пурпурно 
създават хармония, съответства-
ща на сдържаното изящество на 
линиите. Изображението не е пре-
трупано. Главните линии са отде-

лени съвършено, а пространствата 
са добре премерени. Изключително 
прецизните пропорции са подчине-
ни на баланса на цялото и на добре 
структурирания ритъм на всяка 
сцена. Композирането на линиите 
се свързва с цялата гама цветове, 
при това без да въздейства рязко 
на сетивата ни. Топлият пурпурен 
нюанс, червеното със златни иви-
ци, ярките петна и звънкото зеле-
но показват висока художествена 
зрялост. В музиката някои съзвучия 
създават усещане за блаженство; 
образната хармония в своята най-
висша степен също достига до чис-
тата красота. Тя непосредствено 
изразява божественото, без какво-
то и да било дидактическо учение 
за съдържанието на иконата. Пред-
намерени асонанси и дисонанси въ-
веждат всяка фигура, всяка сцена 
в симфонията на цялото. Тъй като 
цветът и формата не се опитват 
да имитират нещо от този свят, 
иконографът използва колорита, за 
да открои по-ярко темата, изразена 
в линии. Той говори на окото и ухото 
едновременно. Сдържаността на 
неговите средства е в основата на 
звучността на творбата му.

След първите моменти на съзерца-
ние едно вътрешно движение завла-
дява духа и отваря слуха ни за тиха 
радост. Сякаш чуваме едно все още 
недоловимо, но все по-вълнуващо пес-
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нопение: „Майката на Живота донесе 
радост в света и сълзите на греха 
пресъхнаха“.

Иконите на Рождество и Богоявле-
ние показват една и съща трилъчна 
светлина. На иконата на Богоявле-
ние тя свидетелства за неосеза-
емото присъствие на гълъба, което 
по-скоро се отгатва, отколкото 
се вижда. В иконата на Рождество 
Витлеемската звезда блести от 
свещения триъгълник, вписан в бо-
жествената сфера. Светият Дух 
обаче присъства явно. На древната 
молитва на Исаия, същинска епикле-
за от страна на човечеството: 
„О, да беше Ти раздрал небесата и 
слязъл!“ (Ис. 64:1), Бог отговаря: 
„Дух Светий ще слезе върху ти, и 
силата на Всевишния ще те осени“ 
(Лука 1:35). Отците на Църквата 
казват, че Духът е вечната Радост 
между Отца и Сина; Той е Радост-
та на раждането. Ето защо, според 
св. Григорий Назиански, Рождество 
е „празник на новото творение“ и 
богослужението е преизпълнено с 
ликуване: „Вселенная, услышавши, 
прослави со Ангелы и пастырьми хо-
тящаго явитися Отроча младо Пре-
вечнаго Бога“4. 

От горния триъгълник излиза един 
лъч и означава едната същност на 
Бога, но излизайки от звездата, лъ-

4 Кондак, глас пети.

чът се разделя на три, за да означи 
участието на трите Лица в иконо-
мията на спасението. 

Радостта на празника става все по-
явна: „Небо и земля днесь пророчески 
да возвеселятся, Ангели и челове-
цы духовно да торжествуют“. И ние 
виждаме изумителна цел и причина за 
това:

Небо и земля днес совокупишася, 
рождшуся Христу: днесь Бог на землю 
прииде, и человек на небеса взыде.

Играет же вся твар рождшагося ради 
в Вифлееме Спаса Господа.

Да ликовствует убо вся тварь и да 
играет*.

Приидите, видим, пищу в тайне обре-
тохом (...) тамо обретеся кладезь не-
ископан, из негоже Давид пити древле 
возжадася. Тамо Дева, рождши Мла-
денца, жажду устави абие Адамову и 
Давидову5.

 

Човекът е паднал така тежко, че за-
страшавайки Божия образ, той е рис-
кувал да загуби и своя човешки образ. 
Бог е трябвало да стане човек, за да 
възстанови в него древния образ и по-
тресаващото достойнство да бъде 
чедо Божие. „Ето, всичко стана ново.“ 
Това е новото творение, възстановя-

* Стихири на литията.
5 Икос на шеста песен от канона.
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ването на онова, чието начало е било 
поставено в рая, когато по дневната 
хладина Бог търси човека, за да раз-
говаря с него.

III. Пророк Исаия

В своя кондак за празника Роман Слад-
копевец поетично перифразира еван-
гелския разказ и вдъхновява литур-
гичната тема на иконата:

Девицата днес ражда Свръхестествения, 

и земята поднася на Непристъпния пещера; 

ангелите с пастирите славословят, а мъд-

реците със звездата пътешестват – поне-

же заради нас се роди Младенец – Превеч-

ният Бог.

Движението в иконата започва от 
фигурата в долния десен ъгъл. Ней-
ното вертикално положение (тоест 
есхатологична позиция, човек–дър-
во, неподвижна колона, съединяваща 
земята и небето) се подчертава от 
овчаря, разположен точно над нея. 
Движението описва кръг и спира в 
центъра на композицията. То дости-
га покой в мира-shalom на Царството: 
„Витлеем отвори рая“. В яслите е по-
ложен „Гроздът на Живота“.

В своя вездесъщ песимизъм Еклиси-
аст поглежда към небесата и вижда 
тяхната отдалеченост: „Бог е на 

небето, а ти на земята“ (Екл. 5:1). 
Пророк Исаия дава израз на голямото 
нетърпение на човешката душа: „О, 
да беше Ти раздрал небесата и сля-
зъл!“ (Ис. 64:1). Фигурата долу вдясно 
изобразява Исаия6, а заедно с него и 
всички пророци от Стария Завет. Ди-
намизмът на Духа, говорил чрез про-
роците, задава движението на икона-
та и определя решителното звучене 
на цялото. 

Дясната ръка на Исаия сочи към Мла-
денеца, седнал на коленете на аку-
шерката Саломия7. Сцената на уми-
ването показва, че Младенецът наис-
тина е Син Човешки, като същевре-
менно е дългоочакваният и най-после 
дошъл Месия: „И ще покара младочка 
от Иесеевия пън, и клон ще израсне 
от неговия корен; и ще почива върху 
Него Дух Господен“ (Ис. 11:1–2). Ръка-
та на пророка посочва също и широк 
пън, от който е израснал зелен филиз: 
един до друг съзерцаваме предобраза, 
тоест сянката на нещото, и самото 
нещо, символичното дърво и символи-
зирания човек: Младенеца. Виждаме 
също единството на двата Завета: 
единият е доведен до съвършенство, 
изпълнен е в другия. Лявата ръка на 
Исаия е отпусната върху скрижал, на-
правен според Божията заповед: „Взе-

6 Вж. изследването на К. Онаш (Onasch, K. 
Kцnig des Alles. Berlin, 1954).

7 Вж. апокрифните евангелия от Матей и 
Иаков.
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ми си голям свитък и напиши на него с 
човешко писмо: магер-шелал-хаш-баз“ 
(Ис. 8:1). Това е името на сина на про-
рочицата, който ще отбележи края 
на един ужасен период и началото на 
времето на обновление, месианската 
епоха: „Защото Младенец ни се роди 
(...), Княз на мира“ (Ис. 9:6). Най-велик 
от пророците, Исаия е и пророкът на 
вярата, на веруюто, на чудната сила, 
която отваря вратите на тайната. 
По своите одежди Исаия прилича на 
св. Иоан Кръстител и Илия; това са 
одеждите на мъченик. Всъщност, 
според еврейското предание, Исаия 
получава мъченическия венец при цар 
Манасия. Станал един от „ранените 
приятели на Младоженеца“, той е най-
достойният свидетел на Рождество-
то. 

IV. Младенецът

В литургията се споменава за още 
едно пророчество, което насочва 
нашето внимание към Младенеца: 
„Волхва древле Валаама словесы 
ученики, мудрыя звездоблюстители, 
радос ти исполнил еси, звезда от Иа-
кова воссияв, Владыко“8. Тук виждаме 
централния символ на светлината. 
Звездата възвес тява зората и от-
стъпва пред ослепителното обедно 

8 Тропар на четвърта песен.

Слънце на Правдата, просветяващо 
„ония, които са в тъмнина и сянка 
смъртна“9 (Лука 1:79). „Истлевша 
преступлением, по Божию образу 
бывшаго, всего тления суща (...) 
паки обновляет мудрый Содетель.“10 
„О, каква бездна богатство, пре-
мъдрост и знание у Бога! Колко са 
непостижими Неговите съдби и не-
изследими Неговите пътища“ (Рим. 
11:33). И въпреки това тези пътища 
водят към сърцето на божествена-
та любов към човека: „Като стана 
участник в провинената плът, Ти Ј 
придаде нещо от Своето божест-
вено естество“ (канон, трета пе-
сен); „Ти направи човека участник 
в божественото естество“ (срв. 
2 Петр. 1:4). „Евы окаянную утро-
бу клятвы древния разрешающее 
горькия“ и „стезю проходну небесе 
полагает нам“11. Цялото величие на 
събитието, когато „Иисус преклони 
небесата и слезе на земята“, не е 
само във факта, че Христос е дошъл 
да потърси човека, паднал толкова 
ниско. Съществува също и тревож-
ната тайна за врага и богослужеб-
ните текстове изяс няват това с 
нарастваща сила в едно кресчендо: 
„Врага смиряя вознесенную горды-
ню (...) да падшаго к Себе привле-
чет первозданнаго“12. Темата за 

9 Вечерня, тропар, първи глас.
10 Утреня, тропар на първа песен.
11 Ирмос на втори канон, първи глас.
12 Утреня, тропар на трета песен.
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„тримата отроци в огнената пещ“ 
се въвежда, за да покаже до каква 
степен Бог желае да „преклони не-
бесата“: „Спасает (...) юныя (...) ихже 
венча пламень, независтно Господу, 
подающу благочестия ради росу“13; 
„имже повинуся огнь многий“14. Сред 
тримата отроци, „които ходят сред 
огъня и нищо им няма“, се появил 
тайнственият четвърти, „подобен 
на Сина Божий“. Тук е синтезирано 
цялото тайнство на Христовото 
рождество и Въплъщението.

Слыши небо, и внуши земле, да подвижатся 

основания, да приимут трепет преиспо-

дняя: яко Бог же и Творец в плотское одеяся 

здание15.

Яко на руно, во чрево Девы сшел еси дождь, 

Христе, и яко капли на землю каплющия16.

Нечестно бесящийся от развращения мира, 

низложил еси, Всемощне, грех17.

Обхватът на божественото дело, из-
вършено за човека („Посетил ны есть 
свыше Спас наш, Восток востоков, 
и сущии во тьме и сени обретохом 
истину“18), далеч надхвърля просто не-
говото спасение: „Таинство странное 
вижу и преславное: Небо – вертеп; 
Престол Херувимский – Деву; ясли – 

13 Утреня, тропар на седма песен.
14 Ирмос на седма песен.
15 Стихира на царските часове, четвърти 

глас.
16 Тропар на четвърта песен.
17 Осми тропар на седма песен.
18 Светилен на утренята на Рождество.

вместилище, в нихже возлеже Невмес-
тимый Христос Бог, Егоже воспеваю-
ще, величаем“19.

Ясно усещаме, че в тези текстове 
има нещо друго, освен просто стре-
меж към лирична поезия. Тайната е 
толкова велика, дори толкова страш-
на, че текстовете функционират 
чрез алюзии, а „останалото да бъде 
почетено в мълчание“, според мъдрия 
съвет на св. Григорий Назиански. Кръ-
стът е „съд над съда“, казва св. Мак-
сим Изповедник, имайки предвид, че 
нашата мисъл е разпната, обезсиле-
на пред величието на Въплъщението. 
И как би могло да бъде другояче, след 
като Въплъщението „съдържа смисъ-
ла на всички загадки на Писанието“, а 
„който проникне по-дълбоко от Кръс-
та и Гроба и бъде посветен в тайна-
та на Възкресението, узнава причи-
ната, поради която Бог е сътворил 
всичко“, добавя св. Максим. Всичко се 
съединява в едно-единствено дейст-
вие и се отразява в него. „Празникът 
Рождество вече съдържа в себе си 
Богоявление, Пасха и Петдесетни-
ца“, казва св. Йоан Златоуст. Според 
св. Григорий Нисийски „въвеждането 
на греховната воля в творението из-
дига тройна преграда: смъртта, гре-
ха и повредената природа“. Това, кое-
то Адам не успява да постигне чрез 
въздигане, Бог извършва вместо него 
чрез снизхождане. На алчното жела-

19 Ирмос на девета песен.
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ние на Луцифер да бъде като Бога Той 
отговаря щедро с дара на обожение-
то. Но за да се извърши това, „на зем-
лю сшел еси, да спасеши Адама, и на 
земли не обрет сего, Владыко, даже до 
ада снизшел еси ищай“20. „Якоже све-
та светильник, ныне плоть Божия под 
землю яко под спуд крыется, и отгоня-
ет сущую во аде тьму.“21

Евангелията не споменават пеще-
рата. Този елемент идва от Преда-
нието и ни говори за тайнствените 
дълбини на земята. Иконата следва 
литургическите текстове много 
точно и ни предлага най-удивително-
то тълкование: тъмният триъгълник 
на пещерата е мрачният отвор към 
недрата на ада. За да достигне без-
дната и да стане „сърцето на творе-
нието“, Христос тайнствено разпо-
лага Своето рождение в дълбините 
на ямата, където злото се таи в своя 
пределен мрак. Христос се ражда в 
сянката на смъртта и Рождество-
то преклонява небесата дори да ада. 
Докато Христос лежи в яслите, ние 
съзерцаваме „Витлеемския Агнец, 
Който победи змията и дари мир на 
света“22.

Далеч сме от идиличния образ на мал-
ко дете; Този Младенец вече е „мъж 
на скърби“ (Ис. 53:3). Кръщението 

20 Утреня на Велика събота.
21 Пак там.
22 Молитва след литургията.

като символ носи образа на Кръста, 
а измиването на Младенеца е пред-
вкусване на банята на кръщението 
на Богоявление. То ни отпраща към 
особено натоварената със значение 
шеста глава на Послание до римля-
ни, към кръщението като образ на 
смъртта. Всъщност повивките на 
Младенеца имат съвсем същия вид 
като погребалните повивки, които 
виждаме на иконата на Възкресение. 
Странната неподвижност на Витле-
емския Агнец ни припомня текста от 
утренята на Велика събота: „Сия бо 
есть благословенная Суббота. Сей 
есть упокоения день, воньже почи от 
всех дел Своих Единородный Сын Бо-
жий“ (стихира на хвалитех, глас шес-
ти); „Спит Живот, и ад трепещет“ 
(ексапостиларий на Велика събота). 
Един текст от празника посочва за-
вършека на този „покой на непрес-
танното бдение“: „Пеленами повива-
ется, разрешает же многоплетенные 
пленицы прегрешений“ (шеста песен 
от канона). Повивките на Младенеца/
погребалните повивки пророчест-
ват за „победата над смъртта чрез 
смърт“. Както подсказват тексто-
вете, оттук насетне мъдреците са 
образ на жените-мироносици: „Бог 
води мъдреците да Му се поклонят, 
предсказвайки Своето възкресение 
след три дни чрез златото, смирна-
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та и ливана“23. „Искушено злато, яко 
Царю веков: и ливан, яко Богу всех: яко 
тридневному же мертвецу, смирну 
Безсмертному.“24

Младенецът е разположен точно на 
височината на „златното число“, или 
„златното сечение“, и това е класи-
ческото измерение на Кръста. Така 
Кръстът е представен чрез тази ге-
ометрична пропорция, а Младенецът 
е в пресечната точка на раменете на 
кръста. 

Младенецът лежи в пещерата и това 
е вече слизането на Словото в ада; 
това е може би най-завладяващата 
илюстрация на пролога на Евангели-
ето от Иоан: „И светлината в мра-
ка свети“. Абсолютната полярност, 
съдържаща се в този пасаж, изисква 
от нас да разберем „тъмнината“ в 
нейния пределен, адски смисъл, като 
означаване на всичко, което трагич-
но се е объркало в Божия план през 
цялата човешка история. От гледна 
точка на времето Младенецът в пе-
щерата представя най-мъчителното 
съсъществуване на Светлината и 
тъмнината, на Бога и сатаната... От 
гледна точка на вечността „Слънце-
то, Което залезе с Него, разпръсна 
мрака на смъртта завинаги (...)“.

23 Утреня на Събор на Пресвета Богородица.
24 Бдение на Рождество (стиховна стихира).

V. Пастирите  
и Агнецът

Присъствието на вола и осела до яс-
лите отново ни връща към Исаия: „Во-
лът познава стопанина си, и оселът 
– яслите на господаря си; а Израил 
(Ме) не познава, Моят народ не разби-
ра“ (Ис. 1:3). Двойната символика на 
жертвеното теле и на осела на Царя, 
влизащ в Иерусалим, се подсилва от 
символиката на пастирите с техни-
те овце и растенията, които обаче 
нямат нищо общо с природата, с жи-
вота на открито или на село. Цялата 
тази символика обозначава месиан-
ското достойнство на Младенеца: 
Емануил „ще се храни с мляко и мед, 
докле се научи да отхвърля лошото 
и да избира доброто“ (Ис. 7:15). Обе-
тованата земя е образ на месианско-
то царство, където тече мед и мля-
ко (Изх. 3:8). Евангелието от Матей 
(4:15–16) цитира пророчеството на 
Исаия (9:2) и го свързва с възвестя-
ването на Христовото рождение: то-
гава на месианската „планина (...) ще 
изкарват говеда и дребен добитък“ 
(Ис. 7:25). Точно това имаме в пейза-
жа на иконата.

Пастирите обаче веднага ни напом-
нят за образа на Пастира-Месия. Зна-
чението на пещерата хвърля много 
особена светлина върху притчата за 
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Добрия пастир (Иоан 10:1–21) й при-
дава смисъл на Иоаново тълкование 
на „Слизане в ада“. Кошарата, където 
овците очакват истинския Пастир, 
тоест Месия, е адът, „долината на 
смъртната сянка“ (Пс. 22:4). „Който 
не влиза през вратата (...) е крадец.“ 
„Крадец“ е името на сатаната и той 
не може да влезе през Вратата, която 
е Христос. Той се промъква при овци-
те по своите изкривени, лъжливи пъ-
тища. Пастирът-Месия „зове овците 
си по име и ги извежда“. Той идва да ги 
изведе извън кошарата, която е адът-
смъртта, за „да им даде живот“, „при-
водя вся к Свету Живоносному (...) от 
врат безсолнечных“25. Темата за Пас-
тира достига нова дълбочина: Той е не 
само Този, Който пази и води овците, 
но също и Този, Който ги извежда от 
смърт към живот.

Иконата вече се явява в цялото си 
месианско и есхатологическо зна-
чение: първо, Рождеството, в което 
всичко вече е завършено и изпълнено, 
и, второ, страшната тайна на Бога, 
Който става Човек. Те се възвестя-
ват заедно с всички последици от 
тях. „Вечността и времето се пре-
гръщат.“ Всъщност проскомидията в 
началото на православната литургия 
изобразява „Агнеца, заклан от създа-
ние-мира“. Това е заколението на бо-
жествената любов във вечността. 

25 Утреня, четвърта песен.

Евхаристийният Агнец се поставя на 
дискоса. След извършването на това 
предвечно заколение свещеникът по-
ставя звездицата, Витлеемската 
звезда, над Агнеца, като казва: „Звез-
дата дойде и се спря над мястото, 
дето беше Младенецът“ (Мат. 2:9). 
Това е началото на литургията, кога-
то заколението се актуализира във 
времето.

Витлеемският Агнец е вече евха-
ристиен Агнец. Някога в пустинята 
манната, „хлябът от небето“, нах-
ранила еврейския народ. Днес, в най-
дълбоката пустиня на ада, „Хлябът 
на Живота“ ни предлага Себе Си. 
„Приидите, возрадуемся Господеви, 
настоящую тайну сказующе: средос-
тение градежа разрушися, пламенное 
оружие плещи дает, и Херувим от-
ступает от древа жизни.“26 Според 
преданието Кръстът е бил направен 
от Едемското „дърво на живота“. 
Кръстът, забит в центъра на космо-
са, разцъфтява в Дървото на Живо-
та, раззеленено отново и предлагащо 
своя плод на безсмъртието – света-
та Евхаристия.

26 Вечерня на Рождество, стихира, глас 
втори.



92 93

VI. Дева Мария

„Радвай се, Звездо, възвестяваща ни 
Слънцето“; „Радвай се, зора на тайн-
ствения ден“. Извън пещерата, обле-
чена в царско пурпурно, лeжи – Цари-
цата Богородица. Тя е изтощена и е 
положила глава на ръката си. Очите 
са потънали в съзерцание на благо-
вестието на спасението: „Мариам 
спазваше всички тия думи, като ги 
слагаше в сърцето си“ (Лука 2:19). Ма-
кар че е майка, тя се отделя от Мла-
денеца си, за да ни посрещне всички. 
Тя разпознава в нас рождението на 
своя Младенец и в същото време ни 
се представя в своето собствено 
достойнство като „цвят от расте-
нието на човечеството“. Тя е тази, в 
която цялото човечество изрича fiat, 
„да бъде“, толкова прекрасно изтълку-
вано от Николай Кавасила:

Въплъщението е не само Божие дело, но 

също и дело на волята и вярата на Девата. 

Без съгласието на Пречистата, без съгла-

сието на нейната вяра, великият план би 

бил неприложим, както и без намесата на 

Самите три божествени Лица. Бог я взема 

за Майка и заема от нея плътта, която тя 

с готовност Му дава. Както Той свободно 

пожелава да стане плът, така Той иска и 

Неговата Майка да Го роди по своята сво-

бодна воля27.

27 Слово за Благовещение.

Дева Мария е Новата Ева, Майката 
на живите, и тя произнася своето 
„да бъде“ заради всички. Ето защо тя 
е образ на Църквата. Virgo fidelis, вяр-
ната Дева, отвръща на верността 
на Бога на Неговото обещание със 
своята собствена човешка вярност. 
В нея надеждата на еврейския народ 
достига своята кулминация; тя съ-
бира в себе си дългия подготвителен 
период, изпълнен с предобрази и зна-
ци, които божественото учение вече 
може да обясни.

„Прежде век от Отца рожденно-
му нетленно Сыну, и в последняя от 
Девы воплощенному безсеменно“28 
(ирмос на трета песен от канона). 
Тайнственото бащинство на Бога 
намира отражение в човешки план в 
чудесното майчинство на Девата. 

28 Утреня, кондак, глас втори.



94 95

Раждането на Христос от Дева Ма-
рия е сходно по-скоро с божествено-
то раждане на Словото от Неговия 
Отец, отколкото с естественото 
човешко раждане. Това чудо ни показ-
ва колко абсурдно е да считаме Бого-
родица за „една от жените“. „Родила 
против законите на естеството и 
останала Дева“, тя носи три звез-
ди – на главата и на раменете. Те са 
знак на нейното девство преди, по 
време и след раждането на Христос. 
Полегнала и въпреки това отчетли-
во открояваща се на фона, Девата 
представя човечеството и е кулата 
във видението на Ерм, тоест Църк-
вата. Нейните литургични имена 
подчертават това отъждествяване 
и намират своя образ на иконата: 

света планина, връх на светост-
та, гора несекомая [неизсечена]. На 
празника на новото творение Дева 
Мария е най-висшият дар, който ня-
кога човекът е принасял на Бога:

Какво да Ти принесем, Христе, задето се яви 

заради нас като Човек на земята? Защото 

всяка от тварите, създадени от Тебе, Ти 

принася благодарност: ангелите – песен, 

небесата – звезда, влъх вите – дарове, пас-

тирите – удивление, земята – пещера, пус-

тинята – ясли, а ние – Майката Дева29.

Векове наред, от поколение в поколе-
ние, човечеството е приготвяло този 
дар и върху неговата чистота почива 
Светият Дух. Тайнствено присъст-
вие на Църквата преди Иисус, сре-
щане на очакването на Израил и на 
езичниците – не е ли вече изповядал 
родът на Измаил нейното Девство?

VII. Иосиф

В лявата долна част на иконата 
виждаме св. Иосиф в дълбок разми-
съл. Той очевидно е отделен от цен-
търа, чрез което се показва, че не е 
баща на Младенеца. Богослужебните 
текстове говорят за неговото сил-
но терзание, когато е нападнат от 
своите съмнения: „Сия глаголет Ио-
сиф к Деве: Марие, что дело сие, еже 
в Тебе зрю? Недоумею и удивляюся, и 
умом ужасаюся“30. „Как можеш да ро-
диш, след като си телица, която не е 

29 Стихира на празника.
30 Стихира на Софроний. 
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носила хомот?“ (вж. Втор. 21:3). Пред 
Иосиф е дяволът, предрешен като 
пастира Терсей; понякога дяволът 
се изобразява като старец с рога и 
опашка. В апокрифните евангелия чу-
ваме изкушаващите слова: „Старец 
като теб не може да стане баща, 
нито Дева да роди, така както от 
тази гега [понякога извита или счу-
пена, за да представи счупения скип-
тър на неговата предишна власт] не 
може да разцъфти цвят“. Но в този 
миг гегата действително разцъфва. 
„Като имаше в себе си буря от по-
мисли на съмнения, целомъдреният 
Иосиф се смути, като гледаше към 
тебе небрачната (...). Но като узна, 
че си заченала от Дух Светий, рече: 
Алилуия!“31

В лицето на праведния Иосиф иконата 
разказва историята на всеобщата 
драма, която се повтаря отново и от-
ново през вековете. Нейното съдър-
жание е винаги едно и също. Овчарят-
изкусител твърди, че няма друг свят, 
освен видимия, в който живеем, и сле-
дователно няма друг начин да бъдем 
родени, освен естествения. Тук има 
отрицание на принципа на трансцен-
дентност, в което се съдържа цялата 
трагедия на искрения атеист, чието 
сърце „трудно вярва“. Лицето на св. 
Иосиф често изразява силна болка и 
почти отчаяние („вътрешната буря“, 
по името на една икона). На някои ико-
ни Девата го гледа с дълбоко и безгра-
нично състрадание.

31 Акатист на Пресвета Богородица, кондак 
четвърти.

Евангелското послание се обръща 
към вярата и веднага среща препят-
ствия и съмнения. Страданието на 
Майката отразява страданието на 
Самия Бог, Неговото очакване на сво-
бодния дар, изразено толкова добре в 
следния богослужебен текст: „Ние Ти 
принасяме нещо повече от сребърен 
дар; ние Ти принасяме богатството 
на истинската вяра, защото Ти си 
Бог и Спасител на нашите души“.

VIII. Мъдреците

В горната лява част на иконата виж-
даме мъдреците, чиито коне впечат-
ляват със своята лекота и живост. 
„Рождество Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума, в нем бо 
звездам служащии, звездою учахуся 
Тебе кланятися, Солнцу правди (...)“32 
„Многоначалие человеков преста (...) 
многобожие идолов упразднися.“33 

32 Аполитикион, глас четвърти 
(рождественски тропар).

33 Касианова стихира, глас втори.
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„Мудрыя звездоблюстители (...) языков 
начаток вводимый, приял же еси яве.“34 
Тук има една голяма тайна на Божията 
премъдрост. Даниил Финикийски, Иов 
Идумейски, Савската царица, принце-
сата на Арабия, или цар Мелхиседек, 
без баща и майка (Евр. 7:3): всички те 
са били „светци“ и „праведници“. Ма-
кар да са били извън Израил, те били 
„угодни Богу“, защото „Му се боели и 
вършели правда“. Отците обичат да 
говорят за „посещенията на Словото“ 
преди Неговото въплъщение. Наред 
със Завета с Израил съществува и За-
вет с езичниците. Тяхното познание 
за Бога вече е било определена форма 
на вяра в Промисъла и в Неговата на-
меса в историята. Според св. Ириней 
Лионски „Словото Божие никога не е 
преставало да присъства в човешкия 
род“. Това е космичното Пришест-
вие, което обединява месианското 
очакване на евреите и пророческото 
вдъхновение на мъдреците-езичници. 
Климент Александрийски казва, че „на 
едните Бог даде закона, а на другите – 
пророчеството“. Божията любов към 
човека приема мъдреците от всички 
времена.

Ако можем да кажем, че най-добрите 
мъже и жени на всички времена са 
„пророците, издигнати от Словото“, 
то тогава е вярно също, че Витлеем-
ската звезда свети над човешкото 
познание и всяко творение на ума. 
Звездата обозначава Логоса, води 
всички към познание на Бога и ги кара 

34 Утреня, тропар на четвърта песен от 
канона.

да паднат в преклонение. Свещеници-
те от царственото свещенство, фи-
лософите и учените, всички служите-
ли на Културата, когато тя е дейст-
вително литургия на Духа – всички 
те се учат от Светия Дух да пеят 
славословия. Тяхното творчество, в 
най-висшите и чисти достижения, 
е оправдано, когато пронизва този 
свят и рисува образа на Царството 
в пророческо предчувствие. На някои 
икони пастирите свирят радостно 
на своите свирала: „Органы уклониша 
плачевныя песни (...) вавилонскую же 
разрешает лесть всю, и мусикийския 
составы, в Вифлееме возсияв Хрис-
тос. Тем, воспевающе, воспоим (...)“35.

35 Утреня, тропар на осма песен от канона.
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IХ. Ангелите

Ангелите, облечени в червено и със 
сияещи златни линии – отражение 
на Божието величие, са предста-
вени в тяхното двойно служение: 
ангелите вляво са обърнати към 
горната част на иконата, към Из-
точника на Светлината, и изобра-
зяват непрестанното хваление на 
Бога и небесната литургия; анге-
лът вдясно е наведен към пастира 
и изобразява служителя на човеш-
кия род, ангела на Въплъщението. В 
неговата приведена към човечест-
вото поза чувстваме ангелската 
нежност и закрила, непрестанната 
бдителност на ангела хранител. В 

моменти на тишина можем да усе-
тим неговото присъствие и да чуем 
неговия глас. Това е глас, който ще 
ни се стори в Царството най-близ-
кият, най-познатият, почти наш 
собствен.

Последният поглед се среща с първо-
то видение и завършва в много чис-
та радост. Светият Дух предполага 
тази радост: „Христос раждается, 
славите, Христос с небес, срящите. 
Христос на земли, возноситеся. Пой-
те Господеви вся земля, и веселием 
воспойте, людие, яко прославися“36.

36 Ирмос на първа песен от канона на 
Рождество.
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