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Една афористична фраза от роман на Оскар 
Уайлд се озвучава много често днес полунашега, 
полусериозно, като стане въпрос за изкушение: 
„Единственият начин да се отървеш от изкуше-
нието е да му се отдадеш”. Психолозите казват, 
че изкушението всъщност е гласът на естест-
вени човешки нагони и по-скоро трябва да се раз-
бира, отколкото да се борим с него. А христия-
ните казват всеки ден в най-важната си молит-
ва: „Не ни въвеждай в изкушение, но ни избави от 
лукавия!”. За едно и също изкушение ли говорим?

Ако за съвременната култура понятието изку-
шение се разполага някъде между представата 
за тръпка и агресивната реклама, за християн-
ското съзнание то не е изгубило автентичното 
си драматично значение. Изкушението е важно 
аскетическо понятие за християните; то не оз-
начава „провокация” и не е напрежението на из-
бора между разнообразни възможности, а е дума 
за опасност, за изпитание. Борбата с изкуше-
нията е усилие за изобличаване на несъществу-
ващо, лъжливо благо, което човекът погрешно 
разпознава като своя потребност. Изкушение-
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то е атакуване с лъжа; опит на небитието да се яви под 
формата на битие, на злото – да действа в света, възся-
дайки човешката воля. То е възможност за неправомерна 
употреба на човека, която го поставя на обратния път 
към нищото, от което е изведен. 

Затова и за християнина борбата с изкушенията е борба 
за  живот. Тя е проява на най-голямата му сила и слабост – 
свободата. Изкушението е възможно, защото изборът 
между добро и зло е възможен; защото сме свободни. Въп-
росът за изкушението е въпрос именно за избора между 
добро и зло, който в последна сметка е избор между живо-
та и смъртта. Един от ярките богослови на миналия век 
Владимир Лоски казва, че няма избор извън избора между 
Троицата и ада. И това е вярно не само за християните, 
но за разлика от други, те го разбират и се опитват да 
живеят според това разбиране.

„Кой изкушава човека?” е въпрос за причините злото да 
действа в света, като паразитира върху човека и се 
възползва от неговата свобода. Как се отнася към този 
въпрос християнството, за разлика от другите религии, 
какви са пътищата на духовната борба и откъде идват 
изкушенията и изпитанията; защо се изкушаваме – дали 
поради свободата или поради необходимостта... Предла-
гаме ви разсъжденията на сръбския психиатър и богослов 
проф. Владета Йеротич и руския религиозен философ Ни-
колай Бердяев.
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Съществителното „изкушение” и гла-
голът „изкушавам” в разговорния език 
означават „проба”, „опитване” или „проб-
вам, изпитвам, вкусвам” нещо, докато 

”
в християнското учение 
„изкушение” е едно от цен-
тралните понятия, озна-
чаващо изпитанията, през 

които всеки човек премина-
ва в живота си. 

Няма исторически период, през кой-
то отделният човек или и цял народ 

да не се е сблъсквал с най-различни 
трудности и препятствия, или да не 
се е препъвал в „камъка за препъване” 
или „камъка на изкушението”. Скърби-
те на човека, които могат да се раз-
бират и като изкушения или предиз-
викателства, започват от самото 
раждане и не престават, с по-крат-
ки или по-дълги периоди на отдих, до 
края на живота, независимо колко дъл-
го трае човешкият живот. Буда учи, 
петстотин години преди Христа, че 
за човека всичко е страдание: и раж-
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дането, и умирането, и любовта, и 
омразата, и приятелството, и враж-
дата, и мъжът за жената, и жената 
за мъжа. Единственото спасение от 
тази непрестанна мъка – скръб, изку-
шение, предизвикателство в живота, 
е угасването на желанието за живот, 
достигането на равнодушие или няка-
къв вид атараксия (у гръцките сто-
ици по-късно), която води до нирвана. 

Ако на нас, като християни, през две-
хилядолетната екстровертна хрис-
тиянска традиция, белязана с ак-
тивност, борбеност и творчество, 
е дълбоко чужда основната будистка 
философия на живота, да си спомним 
и неволно дните и седмиците, когато 
небето е покрито с черни облаци, ко-
гато пулсът в тялото замира, когато 
е настъпила „тъмната нощ” на душа-
та, когато вече не виждаме никакъв 
изход от лабиринта. Но кой ни е въ-
вел в „областта на мрака” или какво 
ни е довело до задънена улица, кой ни 
изкушава до отчаяние или тъга (Кир-
кегор)? За будистите, както вижда-
ме, това е непрестанното желание 
за живот, волята за съществуване, 
която не представлява нищо друго, 
освен „воля за власт” (Шопенхауер, 
Ницше, Адлер). Като че Буда преди 
две хиляди и петстотин години ясно 
е видял последиците от „сляпата воля 
за живот”, която, макар и да не е била 
сляпа „в началото”, е довела цивили-
зацията в двадесетия век до слепо-

тата и абсурда на съществуването. 

И в християнската средновековна 

философия, особено в тази от ново 

време, волята е играела важна роля, 

както в мисловната система, така 

и в практическото приложение. Про-

тивно на волята за власт, тоест за 

подчиняване на слабите от силните, 

като естествен закон на живота, в 

който „човек за човека е вълк” (Англия 

е била „избрана” страна, в която са се 

родили и са творили Джон Лок, Дейвид 

Хюм, Чарлз Дарвин; в нея е кроял пла-

нове за „световна революция” Карл 

Маркс; в Англия е умрял, след написва-

нето на последното си забележител-

но есе „Моисей и монотеизмът” Зиг-

мунд Фройд). Христовата молитва 

Отче наш остава като най-значима-

та и най-трайна молитва на всички 

времена, две хиляди години на устни-

те и в сърцата на християнина е мол-

бата: да бъде Твоята воля! Така още 

веднъж се разкрива раздвоеността 

на човешката природа, болезненото 

раздвояване между нейното земно 

дело (от земята си станал пръст, чо-

вече, пак в земята се връщаш и ста-

ваш пръст!) и небесното дело (Бо-

жието дихание, Божия дух, от който 

човекът стана жива душа), още от 

времето на сътворението на човека, 

между Божията заповед към човека 

да бъде господар над природата и да 
властва над всички нейни блага, и чо-
вешката „забрава“ от Кого му е даде-
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на тази заповед, между моята воля и 
Твоята воля. Така за мен още веднъж 
се потвърждава истината за хрис-
тиянството като „полудуалистична 
религия” (Джефри Ръсел), която, като 
такава, вярно посочва какво се случва 
с човека от раждането до смъртта, 
през времето на нашето съществу-
ване, в което „войната е баща и цар 
на всичко” (Хераклит). За разлика от 
властната необходимост (богинята 
на съдбата Ананке), на която са под-
чинени и самите богове, както и вър-
ховният бог Зевс в гръцката мито-
логия и философия; необходимостта, 
която несъмнено чувстваме и като 
християни, могъщата свобода, на коя-
то никой и никога извън християнския 
богословски, мистичен, философски и 
художествен свят не е изпял такива 
химни, каквито познаваме от време-
то на светите отци на Църквата до 
Николай Бердяев, Булгаков, Шестов 
и другите съвременни християнски 
мислители, запазва винаги непосто-
янното равновесие между Закона и 
Благодатта. Признавайки и приемай-
ки двете цялости, възникнали след 
„космическия взрив”, подтикнати 
към движение от „неподвижния дви-
гател” – Необходимостта и Свобо-
дата – човек и днес поставя стария 
въпрос: кой ме изкушава, и то дали на 
колелото на раждането и умирането, 
или на вечното махало, люлеещо се 
между  Вечносъществуващото и тук-
съществуващото могъщество, или 

на правата или спираловидна пътека 
от Алфа до Омега? Отговорът, или 
както скоро ще видим, отговорите на 
така поставения въпрос: кой ме изку-
шава? ще зависят от нашия предхо-
ден отговор на въпроса откъде е не-
обходимостта и откъде е свободата. 
Знаем и най-често срещаните отго-
вори в хилядолетната история на чо-
вешката мисъл: и необходимостта, и 
свободата произлизат от случая или 
от Бога. И ако науката, още от вре-
мето на Демокрит до днес, все пове-
че е успявала да се справи с понятие-
то и значението на необходимостта, 

понятието за свободата, специално 

изтъкнато от началото на христи-

янското отчитане на времето, се е 

натъквало, когато е било анализира-

но по мисловен път, на непреодолими 

препятствия. Накрая, или и в начало-

то то е било оставено на мистиците 

и тяхното преживяване на свобода-

та. Но тъй като и тогава не получа-

ваме единствения удовлетворителен 

отговор, защото преживяването на 

мистиците е предоставено на наша-

та вяра или неверие, то признаваме 

нашата немощ и посредством прежи-

вяването да стигнем до разясняване 

на същността на свободата. 

Ако свободата не е случайност, то-

гава изобщо не съществува, ако сво-

бодата не е осъзната необходимост, 

тогава свободата е от Бога или от 

Нищото. Тази последна представа за 
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свободата е опасна, привлекателна, 
необичайна, рядка, доколкото коренът 
й не може да се намери у досократи-
ците или у будистите, тя определено 
е преживяна по мистичен начин от 
Якоб Бьоме и възприета от Шелинг и 
Николай Бердяев. Коренът на такава 
свобода трябва да е Ungrund (непре-
водима немска дума), тя е сътворена 
от Нищото, изниква от само себе си, 
няма никакви основи „под себе си” и 
„зад себе си”, тя е недоказуема и без-
причинна. Върху такава безпричинна 

свобода дори Бог няма нито влияние, 

нито власт, откъдето може би от-

части произлиза и „скритостта на 

Бога” (Deus absconditus). Не е лесно 

нито с разума, нито с ума да достиг-

нем дълбочината и многозначността 

на едно такова мистично преживява-

не на Бьоме (до него трудно са могли 

да достигнат книгите на досократи-

ците или будистите), още по-малко 

разбираемо е защо е било необходимо 

на руския православен философ Нико-

лай Бердяев, посредством Шелинг, да 

се остави на обаянието на оригинал-

ния немски протестант Бьоме. Но ко-

гато отидем малко по-далече в деб-

рите на Бердяевата философия, няма 

да се изненадаме особено от неговия 

избор на любима философска и религи-

озна литература. За Бердяев христи-

янството е само „полудуалистична”, 
а всъщност дуалистична религия, 
въпреки че Бердяев строго се пази 

от онтологичния дуализъм от типа 
на дуалистичните религии на Зороа-
стър, гностиците или Мани. Въпреки 
това, колкото и успешно да се е осво-
бодил Бердяев от влиянието на гно-
стиците, някъде по средата на пътя 
на неговото учение, остава чуднова-
тата и привлекателна представа за 
борбата, която продължава и сега, но 
не между двама еднакво силни богове, 
а между Бога, Твореца на света ex nihil 
и именно онази част от Нищото, коя-
то Бог все още не е усвоил от хаоса, 
не е осмислил и не е влязъл в нея със 
Светлина. Като че от такова Нищо 
и към Бога, и към Неговото творение 
струи тази безпричинна Свобода. По-
някога се учудвам, че Жан-Пол Сартр 
със своята привлекателна, опасна 
идея за „абсолютната свобода” не е 
намерил единомишленик или предте-
ча в лицето на Бьоме и Шелинг. 

И накрая, ако свободата не произлиза 
от тази тъмна бездна на Ungrund, на 
която е можел да се поклони (но не го 
е направил) и геният на Достоевски, 
когато е създавал своите негативни 
герои, на които „всичко е позволено”, 
тогава остава тя да произлиза един-
ствено от Бога, като Негов скъпо-
ценен и изпълнен с безкрайна любов 
дар, предназначен за Адам. Сега се 
намираме на по-добре познатата и 
сигурна християнска почва. Не искай-
ки да създаде послушни хора, които в 
продължение на цели еони от състоя-
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ние на несвобода ще викат осана и 
алилуия, 

”
Бог и на Адам, както и на 
Луцифер, заедно с вечната 
и неизказана свобода, е дал 
и избор, и изкушение. 

Заедно с Дървото на Живота, съв-
сем близо до него, в земната или 
преди това в небесната Градина е 
растяло или вече е било израснало 
Дървото за познаване на добро и 
зло. На оправдания въпрос, от Мои-
сеевото Петокнижие до днес, защо 
в Божията Градина доброто и злото 
са заедно, неразпознати от Адам 
като добро и зло, а видени един-
ствено като Дърво на добро-и-зло, 
без диференциране – ще оставим 
отговора на онези, на които Бог в 
просветление е откривал тази дъл-
бока тайна. Нас ще ни интересува в 
светлината на досегашното ни из-
ложение отново да се запитаме: кой 
изкушава човека – Необходимостта 
или Свободата, тоест, в рамките 
на самата необходимост човек из-
кушава ли себе си и друг човек, би-
дейки подвластен на закона за необ-

ходимостта, или, в рамките на Сво-
бодата, не изкушава ли човека Сам 
Бог, или може би Луцифер, който от 
завист е искал да стане Бог? 

Когато апостол Павел пише в 
Послание до Римляни (7:15-19): 
А каквото правя, не зная; защо-
то не това, що желая, върша, а 
онова, що мразя, него правя. (...) 
 Защото не доброто, което искам, 
правя, а злото, което не искам, него 
върша – тогава и той, и всички ние 
заедно с него, сме изкушавани и вър-
шим зло по необходимост, защото 
сме подвластни на закона на плъ-
тта. Затова и апостолът казва: Ако 
пък върша това, що не желая, съгла-
сявам се със закона, че е добър (...) Аз 
зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не 
живее доброто (7:16 и 18 в същото 
послание). 

Най-големите сили в нас, тези два 
силни коня в колесницата на Платон, 
които действително трябва да упра-
влява кочияш, но много по-често се 
случва конете да управляват кочи-
яша, са нашите два нагона – сексуа-
лен и агресивен. 
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”
Нито мъдрият философ, 
нито смиреният монах мо-
гат да избегнат изкушение-
то на необходимостта от 
страна на своите нагони. 

Законите са установени в прастаро-
то историческо време, преди всич-
ко за да може по един видим, външен 
начин да се регулира действието на 
невидимите, вътрешни сили на чове-
ка. Така човек е подвластен и на въ-
трешния, и на външния закон на необ-
ходимостта, но не и без Божия дар да 
замени закона с вярата, а необходи-
мостта със свободата. 

”
Съвременната дълбинна пси-
хология, макар и несигурно и 
неохотно, все пак признава 
възможността за „сублима-
ция” на сексуалния и агресив-
ния нагони у човека, което 
не значи нищо друго, освен 
кочияшът в Платоновата 
колесница да държи поводи-
те здраво в ръцете си. 

С други думи, човек може да владее 

своите страсти и афекти, опасните 

изкушения, идващи от „сферата на 

съзнанието”, или от по-малко позна-

тите и прастари пластове на слож-

ната и пространна човешка душа. 

Сега за нас ще бъде по-лесно да ви-

дим, докато все още се намираме при 

Закона и Необходимостта, че 

”
предимно и най-често чо-
векът е този, който несъз-
нателно и много по-рядко 
съзнателно изкушава самия 
себе си. 

Стеснявайки границите и свободно-
то действие на човешкия Аз, психоа-
нализата би казала, че човек е изку-
шаван от То и от Свръх-аз, от голяма 
част от несъзнаваните области на 
човешкия душевен живот. Тъй като 
човек живее в общност, тясна семей-
на и широка обществена, неговите 
изкушения никога не се ограничават 
единствено до самия него, но се прос-
тират, пак и съзнателно, и несъзна-
телно, и върху другите хора. 

”
Проектирайки своите жела-
ния, своята любов и омраза 
към самия себе си и върху 
другите хора, ние облекчава-
ме за себе си тежкия труд 
на самопознанието 

(защото тогава би трябвало и да се 
владеем по-добре), предизвиквайки 
другите, нашите ближни, с това, от 
което би трябвало да сме предизви-
кани и самите ние. С това донякъде 
се освобождаваме от собствената 
си отговорност, но така ставаме 
врагове на хората около себе си, като 
главни виновници за всички скърби, 
които ги сполетяват. Човек често 
пада в двояк капан, ставайки враг и на 
самия себе си, и на другите хора, об-
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винявайки все пак по-охотно другите, 
отколкото себе си. 

На въпроса не са ли изкушенията, кои-
то сами си причиняваме, както и оне-
зи, които причиняваме на другите, а и 
другите на нас, полезни за нашия „про-
цес на индивидуация” или за християн-

ското усъвършенстване, не са ли те 

част от Божия промисъл, а не само от 

човешкия – ще посочим като пример 

игумена, който изпитва послушника, 

или родителите, които изпитват де-

цата – не можем да отговорим точно, 

докато не успеем да развием в себе 

си Божия дар на прозорливостта, кой-

то ясно ще види добрите или лошите 

„помисли на сърцето” на човека, из-

кушаващ съзнателно, или по-често, 

несъзнателно, и себе си, и другите. 

Достатъчно е да бъдем будни, и все 

по-будни – а такива ставаме колкото 

повече опознаваме себе си – по отно-

шение на изкушенията, които сами си 

създаваме, защото: Друго изкушение 

вас не е постигнало, освен човешко; 

верен е обаче Бог, Който не ще оста-

ви да бъдете изкушени повече от си-

лата ви, а заедно с изкушението ще 
даде и изход, за да можете да търпи-
те (1 Кор. 10:13). Следователно, ако ни 
се струва, че Бог, като отделни хора 
или като народ, ни изпраща по-голе-
ми и по-тежки изкушения, отколкото 
можем да понесем, тогава трябва да 
сме сигурни, че не сме с Бога, нито 
Бог е с нас. Изкушенията, които ни 

сполетяват (желание за самоубий-
ство, отчаяние, някоя тежка душевна 
или телесна болест, материална за-
губа или пропадане на държавата), са 
предизвикани от нас, хората, те са 
плод на нашите гнойни рани и наказа-
ния, изисквани от нашата собствена 
съвест. 

”
Нито Бог, нито някоя ду-
ховна сила над човека няма 
нищо общо с бурята на пре-
дизвикателствата, която 
руши къщата, „построена на 
пясък, а не на камък”. 

Постепенно отдалечавайки се от ко-
лоната на Необходимостта, се при-
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ближаваме към другата основа на 
космическия и земния живот – Сво-
бодата. Независимо дали ние, хората, 
я признаваме и разпознаваме като 
„осъз ната необходимост”, или, при-
писвайки й произход от Нищото, при-
емаме ли я като християни от Бога 
като дар за нас, хората, свободата 
е абсолютно очевидна в своята из-
началност, защото „във всяка мину-
та от своя живот човек преживява и 
може интуитивно да прилага своята 
способност да каже да или не, да при-

знае или да отхвърли, да създаде или 
да разруши, и целият живот се със-
тои от такива актове, от такива 
„да” и „не” (Б. П. Вишеславцев). 

”
Следователно, независимо 
дали смятаме, че сме изку-
шавани от самите себе си, 
от другите хора или от де-
моните, решението за да 
или не взема единствено чо-
векът. 

Влиянието на демоните върху човека 
е било оценявано различно от различ-
ните народи и религии в продължение 
на хиляди години. Чак до „епохата на 
Просвещението”, а след това и до 
наши дни, не е имало народ, а в него от 
най-простите до най-образованите 
хора, които да се съмняват в реалнос-
тта на демоните и тяхното влияние 
върху човека. Днешните богослови на 
Запад, още повече учените и филосо-
фите и в по-малка степен хората на 
изкуството, избягват да говорят за 
дявола, било защото, като атеисти, 
отричат съществуването и на Бога, 
и на дявола, или, като агностици, смя-
тат за излишно и смешно започва-
нето на каквито и да било дискусии 
върху онова, за което са „ignoramus i 
ignoramibus”, или, като християни, се 
страхуват да не изглеждат наивни в 
очите на „просветения” свят, ако за-
говорят нещо за демоните, съзнавай-
ки, че като християни, никак и никога 
не могат да ги отрекат. Тук не смя-
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там да се занимаваме със сложната 
проблематика на демонологията, за 

която, впрочем, е писано достатъчно 

и добре (у нас това са трудовете на 

нашите известни богослови и етно-

лози, както и преводите на книгите 

на П. Флоренски, Дж. Папиний, Дж. 

Ръсел и други). Интересува ни „един-

ствено” въпросът – дали и защо дяво-

лът изкушава човека. 

У православния сръбски народ дяво-

лът е любима личност. Народът се 

шегува с него, подиграва му се, стра-

хува се от него и иска да му угоди. 

Запазени са много интересни раз-

кази за човека и дявола, още от вре-

мето на свети Сава. Съзнанието за 

присъствието на дявола, за негово-

то действие, влияние и изкушения, е 

много по-постоянно и по-добре запа-

зено у православните страни по све-

та, отколкото у римокатолическите, 

а най-малко това съзнание за дявола 

е запазено у протестантските на-

роди. Има много тълкувания на това 

„разпределение” на присъствието на 

дявола между християнските народи 

по света. Тук ще спомена само две 

най-известни. Поради по-слабия кон-

такт със западната просветеност, 

както и с рационалните тълкувания 

на много естествени и свръхес-

тествени явления, у православните 

народи (предимно в Русия и на Балка-

ните) много по-дълго са се запазили 

живи езическите вярвания и обичаи и 

бездруго много старият анимисти-
чен слой в човешката душа, а може 
би и още по-примитивният, пред-
анимистичен „светоглед”. Второ, 
православното християнство, дали 
поради своята естествена неагре-
сивност и по-силна обърнатост към 
„отвъдното”, или поради изключи-
телната упоритост на славянско-
то езичество, не се е стремяло към 
безпощадна борба с езичеството, 
към неговото изтребване (дълбинни-
те психолози биха казали, само към 
опасното му потискане), тоест към 
изкореняването му от душата и оби-
чаите на покръстените народи, ка-
къвто най-често бил случаят, кога-
то покръстването се извършвало от 
римокатолици и особено от протес-
тантски мисионери. Предимствата 
и недостатъците на православното 
и западното покръстване на езиче-
ските народи са добре известни на 
теолозите, и особено на социолози-
те и психолозите на религията, и 
сега няма да се занимаваме с тях. 
Очевидно е, че успешната, по-малко 
успешна или неуспешна смесица от 
езически и християнски възгледи за 
ролята на дявола в живота на чове-
ка влияе и върху неговата роля на из-
кусител в живота на човека, както 
на обикновения православен човек, 
така и в живота на най-големите 
подвижници и светии на християн-
ската църква. Няма нито едно жи-
тие на християнски светия, в което 
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да не се забелязва по-малката или, 
обикновено, по-голяма роля на дявола, 
„благодарение на” чиито изкушения, 
тоест, преодолявайки ги успешно, 
пустинните подвижници са станали 
светии. 

И така, дяволът изкушава човека, не-
зависимо дали човекът знае, или не, 
дали вярва в дявола, или не. Различно 
е присъствието и особено влиянието 
на дяволското изкушение върху чо-
века безумец, който рече в сърце си: 
няма Бог (Пс. 13), от дяволското из-
кушение на Божия апостол, тоест на 
човека, който е казал да на апостол-
ския подвиг. Сега за нас е по-лесно да 
направим разлика между човека „Йов”, 
на когото Бог посредством дявола, 
като Божи раб, изпраща най-страш-
ни изкушения, та вечният Йов в чо-
века да наточи диаманта на вярата, 
така че той да свети за всички вре-
мена, на винаги колебливия във вяра-
та човек (по подобен начин, очевидно 
вдъхновен от Йов, и Гьоте изпраща 
Мефистофел на Фауст с крайната 
цел да го спаси и да го въведе в „цар-
ството на майката”) и човека „без-
умец”, който със своето не на Бога 
доброволно се оставя на дяволското 
изкушение без посредничеството на 
Бога. Само за онези истински „Йо-
вовци” между хората свидетелства 
апостол Павел в споменатото Пос-
лание до коринтяни: ... верен е обаче 
Бог, Който не ще остави да бъдете 

изкушени повече от силата ви, а за-
едно с изкушението ще даде и изход, 
за да можете да търпите. 

Православният християнин (и с това 
ще завършим частта за дявола), кой-
то по пътя на обожението винаги 
съзнава, че най-голямата част от из-
кушенията предизвиква самият той, 
а след това другият човек, никога не 
забравя, защото за това непрестан-
но му напомнят и четирите Еванге-
лия, че изкушенията идват и от демо-
ните. Тънкото различаване, у опитни-
те и прозорливи подвижници, на начи-
на на действие на изкушенията, то-
ест на пътищата, по които стигат 
до човека, както и на резултата от 
тяхното действие, ориентира онези 
подвижници, при това почти безпо-
грешно, и за източника на изкушение-
то. Когато познаем откъде ни дебне 
опасност, ще бъде много по-лесно да 
се защитим от нея. 

Ще завършим нашия малък текст за 
изкушението и изкусителите с ве-
роятно най-трудния въпрос: Бог из-
кушава ли човека? Християнският 
Бог, в образа на Света Троица, не е 
никакъв деистки или пантеистки бог 
на просветителите и философите– 
хуманисти на Европа, нито някакво 
далечно, неизобразимо индийско бо-
жество Брахман-Атман, а Личност.
Второто Лице на Светата Троица е  
Иисус Христос, Бог и Човек (Бого-
човек), Който „заради нас, човеците, 



14 15

и заради нашето спасение” слезе на 
земята, стана човек, взе греховете 
на всички хора по света, възкръсна и 
се възнесе на небето, където „седи 
отдясно на Отца”. Едва тогава Хрис-
тос – тъй като, по думите на еврей-
ските пророци и предсказанията за 
идването на Месия почти у всички 
народи и религии в света, е изпълнил 
всичко, както подобава – е могъл да 
изпрати третото Лице на Света 
Троица, Дух Свети, на всички, които 
с вяра, надежда и любов признаха и 
приеха Отца и Сина, без Когото няма, 
никога и никъде, Дух Свети. 

За верния християнин, живеещ вяра-
та си на дело, тоест опитният, кой-
то вече не трябва да вярва, защото 
знае, на когото Божията Благодат 
и неговият личен труд са помогнали 
„умът да почива в сърцето”, Бог е на-
всякъде и всичко. Макар че в този реа-
лен, земен живот, лежащ в злото, пра-
вославният подвижник и всеки истин-
ски християнин болезнено преживява 
трагизма на дуалистичната истина 
за властването на княза на тоя свят 
над Земята, и същевременно извою-
ваната победа на Възкръсналия Хрис-
тос за всички времена и всички еони 
над силите на мрака и преди всичко 
над смъртта, той е абсолютен мо-
нист, за когото Бог, както казахме, 
е „навсякъде и всичко”. Ако попитаме 
такъв екстатичен християнски ви-
зионер кой изкушава човека, той, без 

да се колебае, би възкликнал с Дави-
довия псалом: Господи, Ти си ме изпи-
тал и знаеш (в оригинала: „Господи, Ти 
ме изкушаваш и знаеш” – Бел. прев.)... 
Още думата ми не дошла на езика ми, 
Ти, Господи, вече точно я знаеш... Въз-
ляза ли на небето – Ти си там; сляза 
ли в преизподнята – и там си Ти... Не 
са били скрити от Тебе костите ми, 
когато съм бил създаван тайно, обра-
зуван в дълбочината на утробата... 
Изпитай (в оригинала: Изкуси – Бел. 
прев.) ме, Боже, и узнай сърцето ми; 
изпитай ме и узнай моите помисли; и 
виж, дали не съм на опасен път, и ме 
насочи във вечен път (Пс. 138). 
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Ето предивния отговор на всички 
наши въпроси за изкушението. За 
просветления човек, който е „Давид” 
пред Бога, всички изпитания, на кои-
то са подложени и праведникът, и 
безбожникът на земята, са дело на 
„Божиите ръце”, на Неговия Промисъл. 

”
Той ни изпитва и когато 
сами изкушаваме себе си, 
и когато сме изкушавани 
от други хора, и когато сме 
подложени на демонските 
нападения, защото всичко е 
за наше добро и всичко е по-
ставено на пътя на нашето 
спасение от волята на мъд-
рия Управител на нашия жи-
вот.

Не зная дали апостол Иаков е стигнал 
до Божия престол, в подножието на 
който Давид е изпял онзи величествен 
138 псалом. Зная само, че до това под-
ножие, и дори до „трохите от Господня-
та трапеза” рядко стига някой Божи 
угодник. Но апостол Иаков може много 
да помогне на всички онези, които се 
намират „на Господния път”, а може би 
и на онези, които още не са решили да 
тръгнат по този път, които временно 
се изморяват и снемат от себе си или 
отхвърлят своя кръст, които се усъм-
няват и хулят, на които се струва, че 
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Сатанаил е по-силен от Христос, а 
тъмнината – по-силна от светлината; 
на такива и на всички нас, когато сме 
колебливи, малодушни и в лошо настро-
ение, апостол Иаков казва в своето 
Послание (1:13-16): Никой, кога е в изку-
шение, да не казва: Бог ме изкушава; 
защото Бог се от зло не изкушава, а и 
Сам не изкушава никого, но всеки се из-
кушава, увличан и примамван от собст-
вената си похот; след това похотта, 
като зачене, ражда грях, а грехът, из-
вършен, ражда смърт. Не се заблужда-
вайте, възлюбени мои братя. 

Няма никакво противоречие между 
Давидовия псалом, който започва 
с Господи, Ти си ме изпитал и Пос-
ланието на Иаков, което казва, че 
Бог не изкушава никого. На различ-
ни етапи от нашето съзряване, от 
нашия „индивидуационен процес” или 
обожение (по пътя на изпълнение-
то на Христовата заповед: Бъдете 
съвършени, както е съвършен и Не-
бесният ваш Отец), преживяваме 
по различен начин неизбежните из-
кушения. На началното или най-ни-
ското стъпало на Лествицата ще 
бъдем убедени, че ни изкушават дру-
ги хора и народи и че всички са ви-
новни за всички наши мъки и за цяло-
то ни зло. На следващото стъпало 
на Лествицата ще разпознаем, че 
всичко произлиза от самите нас, от 
нашите недостатъци, грешки, и по-
точно казано, грехове, и ще се стре-
мим да водим борба, като истински 

герои, вече не с реални или измисле-

ни външни врагове, а със собстве-

ните си недоносчета и „тумори” на 

душата и тялото. 

Когато придобием още малко опит 

в своята доживотна борба с люти-

те врагове вътре в себе си, каквито 

са неблагоприятните наследствени 

гени, ранното лошо влияние на майка-

та и бащата, бунтовната, често бо-

гоборческа и граблива младост, и при 

това сме успели искрено да оплачем 

множеството съзнателно извършени 

зли дела от нашата зряла възраст, на 
новото стъпало от Царската стълба 
ще забележим, че демоните не са из-
мислица, нито управници на някой нео-
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бразован, глупав народ, а са „включени” 
в нашите тукашни „митарства” и че 
трябва да се учим да ги разпознаваме. 

”
Ако при по-нататъшното ни 
изкачване понякога скърбим, 
че Бог продължава да ни „из-
кушава”, апостол Иаков ще 
ни прошепне на ухото свое-
то послание и ще осъзнаем, 
че собствената ни похот, 
зачевайки, ражда грях, а с 
греха – изкушение, 

тоест, че още веднъж сме се подхлъз-
нали по пътеката на собственото ни 
изкушение, вместо на Божия път.

Бога като изпитващ ще оставим 
само на онези, които са достигнали до 
върха на Стълбата на другия, стария 
Иаков. Там са онези най-редки и най-
скъпоценни Божии приятели, които са 
били нападани от най-тежките въз-
можни изкушения, непонятни и непо-
носими за плещите на обикновените 
хора. Там са Авраам, който за малко 
да заколи сина си Исаак (и с това пос-
лужил за най-блестящата и дълбока 
световна поема на датския писател 
и философ Сьорен Киркегор), Иаков, 
който се борил с Бога, Йосиф, който 
бил хвърлен в гибелен ров от братята 
си, еврейските пророци, които били 
убивани с камъни и стъргани с пила и 
така свидетелствали за Единия Бог 
у първия монотеистичен народ в све-

та; преди всички, естествено, там е 
и Йов, който „абсурдно” победил изку-
шенията на телесната, душевната и 
духовната проказа, там е, не можем 
да пропуснем и това, и „Синът Божи” и 
„Син Човешки” Иисус Христос, когато 
в Гетсиманската градина, с кървави 
сълзи и пот, се молил на Бога да Го от-
мине тая чаша. Да пеем химни до края 
на света и времената на Божиите 
приятели и да оставим на Бога гри-
жата за тях. А ние нито умеем, нито 
можем да им подражаваме. 

Да се молим на милостивия Бог пре-
дано, дълго и искрено за онези хора, 
които днес са все по-многобройни по 
света, които не вярват в Бога, нито 
в дявола, нито в другите хора, нито в 
природата, които са оставени изцяло 
на самите себе си и поради това тър-
пят най-горчиви изкушения, равни на 
християнските представи за адски-
те мъки. Изкушавани от самите себе 
си, без вяра, надежда и любов, те спа-
дат към онези нещастници, за които 
Симон Вейл добре казва: „Единстве-
ната беда, в която човек може да се 
окаже, е да бъде оставен сам на себе 
си в допира със злото. Тогава човеш-
кото нищожество може да се провери 
опитно”. 

Превод от сръбски: Татяна Филева

Откъс от подготвената за печат в 
издателство �Омофор“ книга  

�Остават само делата на любовта“
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Още поклонението 
пред тотема е тър-

сене на покровител и избавител от 
властта на заобикалящия го зъл 
свят. 

Рационалистичното съзнание на съ-
временния човек смята, че главна преч-
ка за вярата в Бога, главен аргумент в 
полза на атеизма е съществуването 
на зло в света и поражданите от него 
скърби и мъки. Трудно е, изглежда, да се 
примири битието на Бога, всеблагия и 
всемогъщ Промислител, със същест-
вуването на злото, толкова силно и 
властно в нашия свят. Аргументът се 
е превърнал в класически и е единстве-
но сериозният. 

Хората губят вяра в Бога и в 
божествения смисъл на све-
та, защото се срещат с тър-
жествуващото зло, 

защото изпитват безсмислени стра-
дания, породени от злото. Но вярата 
в Бога и вярата в боговете са въз-
никнали в историята на човешкото 
съзнание, защото човечеството е 
изпитвало велики страдания и е по-
чувствало потребност да се освобо-
ди от властта на злото. Ако не беше 
злото, поразяващо нашия свят, чове-
чеството би се задоволило с природ-
ния свят. Природният свят, лишен 
от всяко зло и страдание, би станал 
единствено божествен за човека. 
Ако не беше злото и поражданата от 
него мъка, не би имало потребност и 

от избавление. Страданието и мъка-
та от живота, свидетелстващи за 
съществуването на злото, са велика 
религиозна школа, през която минава 
човечеството. Живот в тоя свят, 
който не познава злото, лишен от 
всяко страдание и мъка, би водил към 
самодоволство и самоудовлетворе-
ние. Съществуването на злото е не 
само пречка за нашата вяра в Бога, 

съществуването на злото е 
същевременно доказателство 
за Божието битие, доказател-
ство, че тоя свят не е един-
ственият и окончателният.

Опитът в злото обръща човека към 
друг свят, предизвиква свещено недо-
волство от тоя свят. В основата на 
религиозния опит и религиозното съз-
нание лежи песимизъм, а не оптими-
зъм. Всички религии на избавлението 
са песимистични, а не оптимистични 
в своето усещане на световния жи-
вот, песимистични са в отношение-

то си към природния свят – орфизмът 

и будизмът в същата мярка, както и 

християнството. Положителният 

смисъл на битието лежи в друго из-

мерение, в духовния свят. Нашият 

природен свят според видимостта си 

се намира под властта на тържест-

вуваща безсмислица. В него царят 

тление и смърт, злоба и ненавист, 

егоизъм и разпокъсаност. Човек е по-
тиснат от безсмислицата и злото в 
световния живот. В религията, във 

20
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вярата той се домогва към света на 
смисъла и получава сила, идеща от 
друг свят, в който любовта побежда-
ва омразата, единението побеждава 
раздора, вечният живот побеждава 
смъртта. Съществуването на злото 
извиква проблема за теодицеята, оп-
равданието на Бога. Защо Бог търпи 
такова страшно зло, защо допуска 
победата му? Светът пролива кръв-
та си, разкъсва се на части. Дяволът, 
а не Бог, изглежда единственият гос-
подар на света. А къде е действие-
то на Промисъла Божи? Известна е 
гениалната диалектика на Иван Ка-
рамазов за детската сълза, която 
свършва с връщане на входния би-
лет за световната хармония. Евкли-
довият ум, отказващ се да разбере 
ирационалната тайна на световния 
живот, претендира да създаде по-до-
бър свят, отколкото сътворения от 
Бога, да създаде свят, в който няма 
да има зло и страдание, свят напълно 
рационален. Човек с Евклидов, напъл-
но рационален ум не може да разбере 
защо Бог не е създал безгрешен, бла-
жен, неспособен на зло и страдание 
свят. Но добрият човешки свят, све-
тът на Евклидовия ум би се различа-
вал от злия Божи свят, защото в него 
не би имало свобода, свободата не би 
влизала в замисъла му и човекът би 
бил добър автомат. 

Липсата на свобода би напра-
вила невъзможни злото и стра-
данието. И човек е готов да се 
откаже от свободата, за да се 
избави окончателно от мъки-
те и страданията. 

Евклидовият рационален човешки 
свят, в който няма зло, ще бъде по-
разен от страшно зло – липсата на 
свобода, свободата на духа ще бъде 
унищожена без остатък. В него вече 
не би имало свободни изпитания, сво-
бодни търсения. Божият свят е из-
пълнен със зло, но в първоосновата му 
е заложена свободата на духа, най-ве-
ликото благо, знакът за богоподобие 
на човека. Проблемът за теодицеята 
е разрешим единствено чрез свобо-
дата. Тайната на злото е тайна на 
свободата. Без разбиране на свобо-
дата не може да се разбере ирацио-
налният факт, че в Божия свят съ-
ществува зло. В основата на света 
лежи ирационална свобода, стигаща 
дълбините на бездната. В дълбината 
на света зее бездна и от нея се из-
ливат тъмните потоци на живота. 
Всички възможности се крият в тая 
бездна. Бездънният, предхождащ вся-
ко добро и всяко зло мрак на битието 
не може да бъде докрай и без оста-
тък рационализиран, в него винаги се 
крият възможности за прилив на нови 
непросветлени енергии. Светлината 
на Логоса побеждава мрака, космиче-
ският строй побеждава хаоса, но без 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЯЕВ (1874-
1948) е руски философ и публицист, основен 

представител на руския религиозно-философски 
ренесанс от началото на 20 век. Творчеството му  
някои изследователи определят като   “философия на 
човека”  тъй като проблемът за човека и тайната на 
човешката личност заема най-важно място в неговите 
размишления.
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бездната на мрак и хаос, без долната 
безкрайност няма живот, няма свобо-
да, протичащият процес няма смисъл. 

Свободата е заложена в тъм-
ната бездна, в нищото, но без 
свобода смисъл няма. 

Свободата поражда зло, както и до-
бро. Ето защо злото не отрича съ-
ществуването на смисъл, а го по-
твърждава. Свободата не е сътворе-
на, защото тя не е природа, свобода-
та предхожда света, тя е вкоренена 
в изначалното нищо. Бог е всесилен 
над битието, но не и над нищото, не и 
над свободата. И затова съществува 
зло.

Истински сериозното и отговорно 
отношение към живота забелязва 
злото, признава неговото съществу-
ване. Незабелязването и неразбира-
нето на злото прави човека безот-
говорен и нехаен, скрива дълбината 
на живота. Отричането на злото оз-
начава загуба на свободата на духа, 
смъкване от себе си бремето на сво-
бодата. 

Белег на нашата епоха е, че 
страшно нараснаха силите на 
злото и същевременно се от-
рича самото съществуване на 
злото.

Човек остава разоръжен пред лице-
то на злото, когато не го вижда. Ли-
чността се кове при различаването 
между добро и зло, когато се устано-

вяват границите на злото. А когато 
тия граници се заличават, когато чо-
век изпадне в състояние на смесване 
и безразличие, личността започва да 
се разлага и разпада. Крепкото само-
съзнание на личността разобличава 
злото, разсича го като с меч. В смес-
ването и безразличието, 

в загубената способност да 
вижда злото човек се лишава 
от свобода на духа. 

Той започва да търси гарантирана 
необходимост на доброто и пренася 
центъра на тежестта на живота 
навън от дълбината, престава да се 
определя отвътре. Рационализмът 
отрича ирационалната тайна на зло-
то, защото отрича ирационалната 
тайна на свободата. На рационалис-
тичното съзнание е по-трудно да по-
вярва в дявола, отколкото в Бога. И 
хората с рационалистично съзнание 
измислят различен вид учения, които 
отричат съществуването на злото, 
обявяват злото за недостатъчно до-
бро или за вътрешен момент в раз-
витието на самото добро. Злото се 
отрича от еволюционното и хуманис-
тичното съзнание, злото се отрича 
от анархистичното съзнание, злото 
се отрича от теософското съзнание.



Вътрешната диалектика на свобо-
дата поражда зло от своите недра. 
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В първата ирационална свобода, в 
безкрайната потенция се намира из-
точникът на злото, както и на всеки 
живот. Изначалната свобода е поро-
дила злото във висшите йерархични 
степени на битието. Духът, заемащ 
висшата йерархична степен на бити-
ето, в свободата си пръв е отпаднал 
от Бога, извършил е акт на самоут-
върждаване с духовната си гордели-
вост и от него са тръгнали развалът 
и извращаването в йерархията на би-
тието. 

По върховете на духа, а не в ни-
зините на материята за пръв 
път се е явило злото. 

Първичното зло има духовна природа 
и то се е извършило в духовния свят.

Долното зло, което ни приковава към 
материалния свят, е вторично по 
рождение на духовното зло. Духът, 
който си е въобразил, че е бог, и гор-
до се е издигнал на висотите, е про-
паднал в самите низини на битието. 
Светът е йерархичен организъм, в 
който всички части са свързани по-
между си, ставащото по върховете 
се отразява и в низините. Да отпад-
не от Бога е могла единствено цяла-
та душа на света, в която се намира 
цялото човечество, всичко тварно. 
Митът за дявола символично отра-
зява събитие, което се е случило на 
самия връх в духовния свят, във ви-
сшата точка на световната йерар-
хия. Мракът първоначално се е сгъс-

тил във висшата точка на духовната 
йерархия, там за пръв път свободата 
е отговорила отрицателно на Божия 
зов, на Божията потребност от лю-
бовта на своя друг, там творението 
е поело пътя на самоутвърждаването 
и самоизолирането, пътя на разедине-
нието и омразата. Човек е отпаднал 
от Бога заедно с цялото творение, с 
цялата световна йерархия, той е бил 
изкушен от висши духовни сили. Гор-
деливостта е изкушение на висшия 
дух, който сам иска да се постави на 
мястото на Бога. Така и в житейския 
опит на всеки от нас злото първона-

чално се заражда от висши духовни 

сили, а после вече се изразява в за-

висимостта ни от нисшите стихии, 

от плътските страсти. Божият зов 

е обърнат преди всичко към висшия 

дух, към неговата свобода и от там 

получава първоначалния отговор. Уп-

лътняването и материализацията на 

човешкото същество, поставянето 

му в робство на нисшите природни 

стихии е резултат от събитие, което 

вече се е случило в духовния свят. Гор-

деливостта на духа не възнася човека 

към върховете на божествеността, а 

го захвърля в низините на материал-

ността. Митът за грехопадението е 

символичен разказ за събития в духов-

ния свят. В тоя разказ дяволът и чове-

кът са представени като външнопо-

ложни реалности по подобие на нашия 

природен свят. Но в духовния свят та-

кава външноположност няма, 
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вътрешната йерархия на би-
тието притежава съвсем друг 
строеж в сравнение със стро-
ежа на природния свят, в нея 
всичко е вътрешно, всичко се 
съдържа във всичко. 

Ето защо в духовния свят дяволът, 

като висш чин в йерархията на ду-

ховете, и човекът, като център на 

творението и цар на творението, са 

вътрешни един за друг и са включени 

един в друг. Дяволът е също вътреш-

на реалност в духовния свят на чо-

века, а външен изглежда само според 

образите в природния свят. Дяволът 

е реалност, но реалност от духовен 

тип, а не от природен тип, и не бива 

да си го представяме наивно-реалис-

тично. Дяволът не е самобитен из-

точник на злото битие, в него само 

се разкрива ирационалната свобода 

по върховете на духа.

На разума е трудно да си обясни про-

изхода на злото и нито монизмът, 

нито дуализмът, към които разумът 

обикновено клони, не могат да разбе-

рат явяването на злото. Източникът 

на злото не може да лежи в Бога, но 

същевременно няма никакъв друг из-

точник на битието и живота освен 

Бога. Злото не е от Бога, но редом 

с Бога няма никакво друго битие, от 

което би бил разбираем произходът 

на злото. Злото е абсолютно ирацио-

нално и лишено от основа и затова е 

непостижимо и необяснимо по рацио-

нален път. 

Няма и не може да има никакви 
разумни причини и основания 
за злото, няма никакви положи-
телни, битийни негови източ-
ници. 

Дъното на злото е в бездънната без-
дна, която не може да бъде назована 
битие, в нищото. Злото е абсолют-
ната ирационална граница за разума, 
който търси смисъл. Злото е неби-
тие и се корени в небитието, в древ-
ното нищо. Но небитието е непо-
стижимо за смисъла, който винаги е 
онтологичен. Зло, постижимо за сми-
съла, се превръща в добро. Чистият 
монизъм е принуден да схваща злото 
като момент от доброто, като не-
достатъчно разкрито и неразбрано, 
неразпознато добро. Божественото 
битие е единственото битие, в него 
е всичко и от него е всичко. И на зло-
то източникът е в божественото 
битие, но то ни изглежда зло само 
защото ние виждаме и разбираме 
частта, а не цялото. При виждане и 
разбиране на цялото – злото изчез-
ва, превръща се в добро. Така мониз-
мът (или пантеизмът) е принуден да 
отрече съществуването на злото. 
Последователният монизъм не може 
да открие източника на злото и за-
това го обяснява с неразбирането ни, 
с неразкритостта за нас на пълно-
тата и целостта на божественото 
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битие. На чистия монизъм противо-
стои чистият дуализъм. Дуализмът 
казва, че източникът на злото лежи 
в друго битие, съществуващо редом 
с божественото. Последователният 
дуализъм е принуден да допусне, че 
има зъл бог заедно с добрия Бог. Та-
къв е персийският дуализъм, такова 
е манихейството, такъв е старият 
гностицизъм. Злото притежава са-
мостоятелен и положителен онто-
логичен източник. Наред с доброто 
битие, битието на висшия духовен 
свят, съществува зло битие, презрян 
материален свят, който притежава 
самостоятелна реалност. Така дуа-
лизмът ограничава Божието битие, 
като допуска извън Бога и против 
Бога някакво друго, нисше битие, и по 
тоя начин се опитва да обясни произ-
хода на злото. Дяволът се превръща 
в самостоятелен зъл бог. Всъщност 
и в християнството идеята за дявола 
е дошла от персийското религиозно 
съзнание. Материята се схваща като 
създание на злия бог, тя притежава 
самобитна реалност и поробва духа. 
И чистият монизъм, и чистият дуали-
зъм не разбират и отричат тайната 
на свободата – затова се отнасят 
външно към злото, не виждат него-
вия вътрешен източник. Или злото 
напълно изчезва, или то се представя 
за сила, съвършено външна по отно-
шение на човешкия дух. Но ако злото 
не може да има източника си в Бога и 
ако няма никакъв друг източник на би-

тие освен Бога, как да разбираме яв-
лението зло, какъв е изходът от тая 
дилема? Християнското съзнание не 
е нито монизъм, нито дуализъм, то 
дава трето решение на проблема за 
произхода на злото. 

За християнското съзнание 
проблемът за злото е свързан 
с проблема за свободата и из-
вън свободата той е неразре-
шим. 

Монизмът и дуализмът всъщност ед-
накво отричат свободата и затова 
не могат да разберат явлението зло. 
Да се разбере тайната на злото чрез 
тайната на свободата е свръхразум-
но разбиране и представлява антино-
мия за разума. Източникът на злото 
не е в Бога и не е в положителното 
битие, стоящо редом с Бога, а в без-
дънната, ирационална свобода, в чис-
тата възможност, в потенцията, за-
ложена в тъмната бездна, която пред-
хожда всяко положително определение 
на битието и лежи по-дълбоко от вся-
ко битие. Ето защо злото е лишено от 
основа, то не се определя от никакво 
положително битие, ражда се не от 
онтологичен източник. Възможност-
та за зло е скрита в онова тъмно дъно 
на битието, където се крият всич-
ки възможности. Бездната (Ungrund 
на Бьоме) не е зло, тя е източник на 
всеки живот, на всяка актуализация 
на битието, в нея са скрити и въз-
можността за зло, и възможността 
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за добро. Изначалната ирационална 
тайна, бездната лежи в основата на 
световния живот. И никакъв логизъм 
не може изцяло да обхване тая ирацио-
нална тайна на живота. Ирационална-
та, тъмната основа на света е била 
гениално разбирана от немските мис-
тици – Екхарт, Я. Бьоме, разбирана е 
и от немската философия в началото 
на XIX век. Според забележителното 
учение на Шелинг за свободата злото 
се възвръща като чиста потенция. В 
началото са били Логосът, Словото, 
Смисълът, Светлината. Но тая вечна 
истина на религиозното откровение 
не означава, че в битието вече изна-
чално се е осъществило царството на 
светлината и смисъла, че Логосът из-
начално е победил всеки мрак. Божест-
веният живот е трагедия. В началото, 
преди създаването на света, също ги 
е имало ирационалната бездна, свобо-
дата, която е трябвало да бъде прос-
ветлена от светлината на Логоса. Тая 
ирационална бездна, свободата, не е 
битие, съществуващо редом с битие-
то на Бога, с Логоса, със Смисъла. Сво-
бодата не е особено битие редом с бо-
жественото битие, свободата е нещо, 
без което битието на света няма сми-
съл за Бога, чрез което единствено се 
оправдава Божият замисъл за света. 

Бог е сътворил света от ни-
щото. Но също така може да 
се каже, че Бог е сътворил све-
та от свободата. 

В основата на творението трябва 
да лежи бездънна свобода, която още 
преди светотворението се е криела 
в нищото, без нея творението не е 
нужно на Бога. 

Бог е всемогъщ по отношение 
на битието, но това е неприло-
жимо по отношение на небити-
ето. 

В началото е бил Логосът, но в нача-
лото е била и свободата. Свободата 
не е противоположна на Логоса, защо-
то без свобода няма Логос на света, 
няма Смисъл на света. Без мрак няма 
светлина. Доброто се открива и по-
беждава чрез изпитанието на злото. 
Свободата прави възможни и злото, 
и доброто. Злото, излязло от недра-
та на свободата, без която светът 
няма смисъл, не е самостоятелно би-
тие. Злото е небитие, което трябва 
да се различава от първоначалното 
нищо. 

Но небитие съществува и то 
може да притежава огромна 
сила, силата на лъжата. Злото 
е измама на битието, карика-
тура на битието, изврате-
ност и болест на битието. 

Злото е нарушение на божествена-
та йерархия в битието, нарушение, 
дошло от небитието, разместване 
на йерархичните центрове, смъкване 
на висшето и възвисяване на нисше-
то, отпадане от първоизточника и 
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центъра на битието, откъдето се 
определя мястото на всяко нещо в 
света. Злото е преди всичко лъжа. То 
винаги се представя не за онова, кое-
то всъщност е, то винаги прелъстя-
ва чрез измама. Дяволът е лъжец, той 
няма свой източник за живот, няма 
свое битие, той всичко краде от Бога 
и го извращава, окарикатурява. Сила-
та на дявола е лъжлива, призрачна, 
измамна сила. Няма царство на злото 
като положително битие, същест-
вуващо редом с Царството Божие, с 
божественото битие. Злото винаги 
носи отрицателен, негативен харак-
тер, то унищожава живота и бити-
ето, убива само себе си, в него няма 
нищо положително. Много учители на 
църквата са учили за злото като за 
небитие. Напълно отрицателният, 
небитиен характер на злото се раз-
крива и в нашия собствен опит от 
злото в живота.

Всичко, което смятаме за безспорно 
зло, носи отрицателен характер, не 
притежава в себе си никакво поло-
жително битие. Злобата, омразата, 
завистта, отмъстителността, раз-
вратът, егоизмът, користолюбие-
то, ревността, подозрителността, 
скъперничеството, тщеславието, 
алчността погубват живота, подко-
пават силите на човека, обладан от 
тия състояния. Всяка зла страст 
изяжда сама себе си, носи семето на 
смърт за човека и за живота. В злата 

страст има нещо поглъщащо, в нея 
се разкрива лоша безкрайност. Злото 
хвърля човека в илюзорен, призрачен, 
лъжлив живот. В такъв живот няма 
нищо онтологично. Убийство и смърт 
се крият в стихията на злото, във 
всяка зла страст. 

Злобата и омразата са убий-
ство и смърт, унищожаване на 
битието. А любовта е утвър-
ждаване на живота, на битие-
то във всичко и във всеки.

Положително битие може да бъде 

единствено царството на любовта. 

В любовта се утвърждава ликът на 

всяко човешко същество, на всяко 

творение Божие, на всяка тревичка. 

Любещият желае вечен живот за лю-

бимия. А мразещият желае прекра-

тяване на живота, смърт. От обема 

на любовта и от обема на омразата 

зависи степента на утвърждаване 

или отричане на битието. Ето защо 

спасението от злото и смъртта 

може да се яви единствено като без-

крайна любов. Обещанията на злото 

никога не могат да се изпълнят. То 

не може да създаде царство на живо-

та, защото е скъсало с източника за 

живот. Злото прелъстява чрез добро. 

Маркс е смятал целите си за добри, 

но е утвърждавал зли пътища и зли 

средства за постигане на тия цели. 
Чрез злото, чрез омразата и злоба-
та, чрез завистта и отмъстител-
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ността, чрез раздора и яростното 
унищожение би трябвало да настъпи 
царство на хармонията, единението, 
братство между хората. Но злите 
средства побеждават окончателно, 
стават единствено съдържание на 
живота. Омразата никога не води 
към любов, раздорът никога не води 
към единение, убийството никога не 
води към живот, насилието никога не 
води към свобода. 

Няма зли пътища към доброто. 

По злите пътища тържествува зло-
то. Когато злобата е влязла в човеш-
кото сърце и го е отровила, негово 
дело ще бъде да унищожава живота.

И когато сърцето ви е обхвана-
то от злоба против ония, кои-
то вие смятате за носители 
на злото, сте безсилни да побе-
дите злото, попаднали сте под 
неговата власт. Борбата със 
злото сама може да се превър-
не в зло. 

Победата на доброто винаги е поло-

жителна, а не отрицателна, винаги 

утвърждава, а не отрича живота. 

Борбата срещу злото трябва да по-

чнем със себе си, а не с другите. А 

всъщност нашите злобни чувства 

към злите често са само проява на 

нашето самоутвърждаване.

Причина за злото е призрачното, из-
мамно самоутвърждаване, духовната 
горделивост, виждаща източника за 
живот не в Бога, а в себичното, в са-
мата себе си. Такова самоутвържда-
ване винаги води към самоизтребле-
ние, към унищожаване на човешката 
личност като образ и подобие Божии, 
то връща към бездната на нищото, 
от която светът е бил сътворен.

Горделивостта и егоизмът во-
дят към зейнала пустота, към 
небитие, към смърт. 

Като се затваря в самия себе си, от-
къснат от Бога и Божия свят, като 
поставя центъра на своя живот не в 
центъра на битието, а в периферия-
та на самия себе си, човек се лишава 
от всички богатства на битието. 
Битието е йерархично и то се ут-
върждава само при запазване на йе-
рархичния строй. 

Самоутвърждаването и егои-
змът разрушават йерархичния 
строй и с това разрушават чо-
вешката личност, лишават я 
от източниците за живот. 

Човек не си намира място в Божия 
свят, той трябва да си търси място 
извън Божия свят. Но извън Бога и Бо-
жия свят няма нищо освен небитие, 
царство на призрачното и измамно-
то. Утвърждаването на живота вър-
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ху горделивостта и егоизма е тъкмо 
утвърждаване върху нищото, както 
е искал Макс Щирнер. По тоя път чо-
век напуска границите на битието и 
навлиза в царството на небитието. 
Всеки знае от собствения си опит 
как самоутвърждаването и егоизмът 
разрушават живота, изтощават си-
лите му. Разгръща се лоша безкрай-
ност, пуста бездна от житейски до-
могвания и похот, а самият живот из-
чезва, няма живот. Злата житейска 
похот унищожава живота. Егоистич-
ната, користолюбива, сладостраст-
на житейска похот винаги се дължи 
на загубени истинни източници за 
живот, на откъсване от действи-
телния, битиен първоживот. Злото е 
отричане на любовта, която утвърж-
дава всеки живот в Бога. То е безумна 
похот на живота извън истинния жи-
вот, извън Бога, жажда да се прида-
де на небитието характер на битие. 
Злото започва с непросветлената 
свобода и е пленник на свободата, но 
винаги свършва с унищожена свобода 
на духа, винаги е под властта на не-
обходимостта и създава тирания. 

Последица от злото винаги е 
разпадане на битието, взаим-
но отчуждение на разпаднали-
те се части и насилие на една 
част над друга. 

Светът се атомизира, всичко става 
чуждо и затова насилващо. Свободно 

може да бъде единствено битие, съ-

единено в любов та, където се уста-

новява родство в Бога. Само в Бога 

и чрез Бога всичко става родствено, 

близко. Извън Бога всичко е чуждо и 

далечно, насилващо и принуждаващо. 

Дяволът, висшата духовна сила, съ-

блазнява хората с това, че ще ста-

нат като богове. Но тръгнал по пътя 

на злото, поставил се на мястото 

на Бога, човек не става бог, а роб на 

нисшата природа, губи своята висша 

природа, подчинява се на природната 

необходимост, духът престава да го 

определя отвътре, човек се опреде-

ля отвън, свободата му е подкопана. 

Злото е разместване в центъра на 

битието, объркване в световната 

йерархия, след което нисшето заема 

мястото на висшето, материалното 

начало е овладяно от горделивия дух, 

материалното застава на мястото 

на духовното. Втвърдяването и уп-

лътняването на материалния свят 

е вече последица от изместения ис-

тинен център в духовния свят. Гор-

деливият и егоистичен дух потъва в 

материята. Материята е именно ре-

зултатът от разкъсването и разеди-

нението на света, рожба на вражда-

та и омразата. Зла похот, безкрайно 
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щение, ненаситна страст овладяват 
съществата, които са се хвърлили в 
света на раздора и злобата. 

Човек не може да притежава 
източник на живота в самия 
себе си – той го има или във 
висшето, или в нисшето. Дя-
волът няма никакъв самостоя-
телен източник за живот, той 
може само да хвърли човека в 
състояние, при което източ-
никът на живота му извира от 
нисшата природа. 

Когато заема своето място в све-
товната йерархия, нисшата природа 

не е зло, тя принадлежи към божест-

вения свят. Но когато нисшата при-

рода заеме мястото на висшата, тя 

става зло и лъжа. Зверската природа 

заема свое място в йерархията на бо-

жествения свят и е предназначена за 

вечен живот. Но когато човек е овла-

дян от зверската природа, когато 

човек подчини своя дух на нисшата 

стихия, тя става зло. 

Злото се определя от насоката 
на духа, а не от самата природа. 

Съблазните на злото винаги завърш-

ват с пустота, смърт, с досадата на 

небитието. 

Злото винаги пресища, то не 
знае утоление, защото не при-
тежава онова, което може да 
го утоли. В това е тайната му. 

Но не е лесно на човека да разгадае 
тая тайна, когато е пленник на лъжа-
та. Човек не разбира защо го владее 
лошата безкрайност на житейската 
похот, а самия живот го няма. Злите 
страсти поробват човека, той ста-
ва като бесен. В злата страст човек 
никога не се определя от свободата 
на духа. И когато на човек се струва, 
че е свободен в своите зли страсти, 
той преживява най-страшната само-
измама, намира се в царството на лъ-
жата, в царството на призраци. Той 
приема за свобода най-страшното 
робство. Злият живот е лъжлив, при-
зрачен, небитиен, робски. 

Злото лежи в дълбината на чо-
вешката природа, в дълбината 
на духа. Но когато човешкият 
дух се обърне към злото, той 
вече определя своя живот не от 
себе си, не от своята свобода, 
той е роб, той е обезумял, той 
се намира във властта на сили, 
които сам не вижда и не разбира, 

над него стои господар, на когото 
служи. И със собствените си природ-
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ни сили човек не може да се освободи 
от властта на тоя господар. Това не 
значи, че в човека не са се запазили 
положителни творчески духовни сили, 
сили на доброто. Духовната природа 
на човека е изопачена, болна, подкопа-
на, но тя се е съхранила, окончателно 
не е загинала. В човешката природа 
са се смесили Божият замисъл, Божи-
ята идея, Божият образ и подобие с 
първоначалното нищо, с древното не-
битие, от което Божият творчески 
акт е извикал човека за живот. Но в 
човешката природа се е съхранила 
способност да възприема светлина-
та, останал е страстен стремеж 
към божественото. Само затова е 
възможно откровението, възможно 
е спасението. Злото не е овладяло 
окончателно човешката природа. 
Човешката природа е двойствена, 
тя принадлежи на два свята, на ду-
ховния свят и на природния свят. И 
след отпадането си от Бога човек 
не е скъсал окончателно с Него, Бог 
продължава да действа върху човека 
и да му изпраща своята възраждаща 
благодатна енергия.

Човек не принадлежи оконча-
телно към царството на неби-
тието, той запазва връзката с 
битието, в него действа бити-
ето и той тъгува по битието. 

В сърцето на човека Бог и дяволът се 
борят. И падналият човек си оста-
ва богоподобно същество. Човекът 
е преживял и злото като същество 
от висш порядък, като висш дух. От-
рицателните последици на злото в 
човека разкриват висшата природа 
в него, предназначението му за висш 
живот. И преди идването на Христа 
в езическия свят е бил възможен висш 
духовен живот и велико стремление 
за творчество. Елинската култура 
го доказва неопровержимо, емпирич-
но. В Платон е действала висшата 
духовна природа на човека, изявена е 
скръбта на човешкия дух за Бога и бо-
жествен живот. Човешката природа 
запазва своята самостоятелност, 
тя е нужна за Божието дело в света. 
Но окончателната победа над силите 
на злото не може да бъде постигната 
от природните сили на човека, който 
е откъснат от Бога.

Превод Димитър Кирков

Откъс от съчинението „Философия на сво-

бодния дух”, изд. „Захарий Стоянов“, 2006 г. 

(* Заглавието е от редактора)
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ИЗЛИШНАТА ДУМА 
„ТРЯБВА“

Наистина ли днешните деца са дру-
ги или ние, възрастните, си наме-
рихме нов повод за мърморене?

Такива процеси наблюдаваме от хи-
лядолетия: „Накъде е тръгнал този 
свят?“ „Какво се случва с тези деца?“ 
„Станали са други, неуправляеми!“

Парадоксалното в днешната ситу-
ация е, че децата действително са 
други. Живеем в епоха на смяна на 
форматите на културата и мислене-
то. За последно подобна смяна се е 
наблюдавала през XVI век, в началото 
на Възраждането, с откриването на 
книгопечатането.

Тогава, на фона на развитието на 
науката и появата на аналитичното, 
книжното съзнание се оформихме 
ние – новият тип хора. С появата на 
масовата книга започнахме да гово-
рим и мислим книжно, което промени 
и нас, и нашия свят. Ние с вас сме 
хора от XVI век.

Днес вече има друг начин за опакова-
не на информацията – цифров. Съзна-
нието се променя като последица от 
появата на информационната култу-
ра и се превръща в клипово. Само по 
себе си понятието не е нито лошо, 
нито добро, то е констатация. В 
него насила внасят негативен сми-
съл, а „клиповото“ съзнание е само 
друг тип опаковка на информацията 
в главите ни.

В нашите глави, на хората с ви-
сше образование от XX век, инфор-

мацията е опакована в логически 
вериги. Колкото сме по-образова-
ни, толкова по-дълги и сложни са 
тези вериги. След като построим 
определена последователност, ние 
формираме отношение към нея – 
ценностна ли е тя или не. Ние при-
тежаваме отделно образно възпри-
ятие: у едни има образ, у други няма.

Клиповият тип мислене означава, че 
в мозъка живеят цялостни обекти, 
в които са свързани образ, мисъл и 
ценност. В съзнанието на такъв чо-
век се пази много кратка понятийна 
справка за предмета или явлението – 
на едно място е зафиксиран зрителен 
образ, но там са вградени и емоции, и 
отношение.

Марина Битянова. Фото: tochkapsy.ru



34 35

Тоест, у нас всичко е опаковано от-
делно, а у съвременния човек всичко е 
заедно, ние имахме дълги вериги, а те 
имат цялостно опаковани обекти?

Да, нашите мисли бяха вериги, имен-
но защото бяха дълги. Ние можехме 
да четем „Война и мир“ и да я задър-
жим в главата си. Обаче тях чете-
нето на романа ги затруднява, но не 

защото са по-глупави. Просто това 
не е техният начин за познание. Те 
се нуждаят от кратки, съдържащи 
пълната информация текстове, но 
пък за нас точно това е трудно за 
разбиране. Създаваме учебници, не-
съответстващи на техния начин на 
възприемане на света, затова те ги 
отхвърлят.
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Тоест „Война и мир“ трябва да 
бъде изхвърлена или забравена, или 
трябва да бъде сбита, опакована в 
отделни кратки блокове?

Ако искаме да им предадем тези емо-
ции и знания, трябва да „сбием” „Вой-
на и мир“. Обаче аз съм напълно убеде-
на, че в близко бъдеще много от тях 
ще препрочетат тази книга, както и 
много от нас препрочитат книги от 
детството си, но вече в съзнателна 
възраст.

Нима с възрастта ще се измени 
съзнанието им?

Да, те ще бъдат способни да го напра-
вят. Сега са млади, все още се учат. Не-
обходимо е да съзреят, да си построят 
един вид големи конгломерати, в които 
да се помести „Война и мир“. Като нача-
ло – да могат да възприемат книгата 
в цялост, да могат още сега да изва-
дят от там образ и смисъл, който ще 
остане у тях и след училище. Възможно 
е той да ги накара да се върнат към ро-
мана впоследствие.

Нима клиповият тип мислене е при-
знак за незрялост на възприятие-
то?

Не, просто по-късно те ще могат да 
възприемат „Война и мир“ като голям 
клип. На практика това също е хипо-
теза, защото все още не знаем какви 
ще станат те, когато пораснат. Но 
аз съм оптимист и вярвам, че всичко 
ще е наред, „Война и мир“ ще бъде с 
тях, но опакована по друг начин.

Засега е просто необходимо да опа-
коваме информацията в неголеми 
формати, да разделяме такива произ-
ведения на части: ето картинка, ето 
идея, ето отношения, и да се опитва-
ме да им го предадем в такава форма. 
В клиповото мислене се обединяват 
ценности и образ, затова съвремен-
ните деца в значително по-голяма 
степен са цялостни хора. Има надеж-
да, че в съзнанието на най-добрите 
от тях нравствеността ще се сра-
сне с логиката. Засега това са само 
мои оптимистични фантазии.
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Негативната черта на клиповото 

съзнание се крие във факта, че в 

него могат да се сраснат най-раз-

лични неща – например, може логич-

ната ценност и съдържанието да не 

се свържат докрай и ако не е налице 

критичност, то децата даже няма да 

обърнат внимание.

Затова е много важно да развиваме 

критичност у тях. Но тя може да се 

развива само върху текст, който съ-

държа грешки или допуска известна 

волност, в него трябва да има нещо 

изкривено, за да бъде забелязано, а 

училището е свикнало да работи със 

стерилни текстове. За каква кри-

тичност може да става дума при 

стерилен текст? Децата се плъзгат 

по него, не вникват, не го съотнасят 

към себе си.

Защо не наложим строгост при из-

ползването на компютрите и да 

продължим да ги възпитаваме и от-

глеждаме в понятен за нас режим? Та 

нали системата, в която ние учихме, 

е проверена, тя работи, дава опреде-

лен резултат: хора с добра памет, 

разностранно развити личности...

Образованието обслужва живота. 

То даже не е длъжно да подготвя за 

живота. Според мен е голяма грешка 

да твърдим, че училището подготвя 

за живота. То трябва да внедрява де-

тето в живота тук и сега. Ние мо-

жем да им вземем телефоните, да 
ги заключим в красиви клетки и да 
започнем да им говорим неща, които 
нямат нищо общо с тяхната дейст-
вителност. Но психиката на тези 
деца по рождение е устроена по друг 
начин, тя няма да го приеме. Те ще 
дочакат края на това „образование“ 
и ще отидат да живеят някъде дру-
гаде. Тяхното истинско образование 
ще се случва там, където отидат.

Ние им казваме: трябва, а те 
Ни отговарят: защо?

Освен клиповото съзнание, какво 
още е характерно за мисленето на 
новото поколение, кое е необичай-
но за нас?

При тях синтезът доминира над ана-
литичността.

За тях е важно да обединяват всичко 
в едно цяло. Те възприемат информа-
цията синтетично. За нас е необи-
чайно, ние по принцип сме аналитици, 
ние всичко разлагаме на съставни 
части. Във всеки училищен предмет 
всичко се разлага до най-дребните 
частици, на децата казват: това 
се състои от това, онова и трето 
и четвърто, но за тях разлагането е 
противоестествено. Ако след това 
не се извърши обратно събиране в 
цялото, ако не им се обясни как се 
прилага на практика, те отхвърлят 
тази информация, не я възприемат.
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Впрочем, ето ви още едно глобално 
отличие между тях и нас: тяхното 

отношение към понятията „трябва“ 

и „защо“. Не мога точно да кажа кога 

настъпи промяната, но само преди 20 

години думата „трябва“ и всичко, кое-

то стои зад нея, обладаваше мощна 

мотивационна сила. Детето можеше 

и да не иска нещо, но с помощта на 

тази дума беше лесно да го принудим.

Преди четиридесет години ако ня-

кой възрастен ми кажеше: „Марина, 

трябва“, аз отговарях: „Щом трябва, 

значи трябва“ – без дори да се задъл-

бочавам защо. Тогава бих могла да 

отговоря: „Щом ви трябва, направе-

те си го вие“, но това би бил бунт. 

Днес все по-често се сблъскваме със 

ситуации, когато казваме на дете-

то – „трябва“, а то ни гледа заинте-

ресовано, спокойно, уважително, без 

капчица протест и пита: „Защо?“ За 

тях „трябва“ изгуби своята моти-

вираща сила. Докато не им обясним 

защо, те не включват своя вътрешен 

волеви механизъм.

Нима родителите пропуснаха нещо 

важно?

Не, средата се промени. Светът 

стана прагматичен, именно в посока 

на достигане на целите. Днес всяко 

действие трябва да има цел и да води 

до резултат.

И не е свидетелство за понижаване 
на авторитета на възрастния?

Не, децата дори прекалено ни уважа-
ват, просто всеки път искрено се оп-
итват да разберат защо.

Ако им обясним защо, те ще кажат: 
да, ясно, и ще го направят. Даже няма 
да търсят личната изгода, за тях е 
важно да разберат значимостта на 
действието. Смятам, че това също 
е следствие от цифровата култура – 
там всичко е построено целенасоче-
но и логично. Този прагматизъм е ха-
рактерен за съвременната култура, и 
то съвсем не в примитивен смисъл – 
удовлетворение на своите потребно-
сти, а в широк: като целенасоченост.

Сега за децата нормата не се със-
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тои в това, че умните възрастни им 
казват как трябва и те го правят. 
За тях е нормално да го направят, ко-
гато разберат смисъла му. Дори на 
най-малките деца е необходимо да се 
обяснява предназначението на всяка 
една норма: защо сме решили, че това 
е правилно, достойно, добро, защо е 
прието именно така, а не иначе. Но 
ние, възрастните, абсолютно не сме 
готови да говорим по тези въпроси.

Или се ядосваме и вместо обяснение 
правим прогнози какво ще стане, ако 
детето не направи нещо, или го за-
плашваме, или се разстройваме и за-
почваме да отправяме заклинания от 
типа „Когато пораснеш, ще разбереш“, 
„Ти не ме уважаваш“, „Защо спориш?“. 
Не, те не спорят. И ни уважават. И не 
искат да ни изкарат извън нерви. И не 
тропат с крак. Те действително ис-
кат да разберат – защо.

възрастта Не е повод за 
уважеНие

Много възрастни, особено учите-
ли, се жалват, че днешните деца 
гледат на тях не отдолу нагоре, 
и даже не като на равни, а отгоре 
надолу. Ситуацията е необичайна и 
те не знаят как да постъпят и как 
да продължат да работят с тези 
деца.

Децата се измъкват от натиска 
именно защото възрастните се 
опит ват да ги притискат. От своя 
страна, възрастните приемат из-
плъзването като неуважение. „Ти не 
ме слушаш, значи не ме уважаваш“ – 
сблъсквали сме се с този постулат 
още в детската градина. Абсолютна 
несправедливост към децата. „Той 
прави всичко напук“ – ето ви още 
една формулировка. Удивително е, ко-
гато така се говори за тригодишно 
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дете и следват обяснения, колко е 
разглезено, злобно или капризно.

Когато става дума за училище, 
може ли това „неуважение“ да е 
естествена реакция на детето, че 
тук му е скучно и училището не е 
неговият формат? Защо тогава 
то да се обръща с огромно уваже-
ние към възрастните?

Ето ви още едно важно нещо, което 
ни помага да разберем съвременните 
деца. Колкото по-висш е интелек-
тът, толкова по-малко безусловно 
приема другия от статусна гледна 
точка – той трябва да има повод да 
го уважава.

Хората с висок интелект са склонни 
към равноправие, те по презумпция 
смятат всички за равни и за да ува-
жават някого, тоест да го възприе-
мат като заслужаващ особено от-
ношение, този човек трябва да при-
тежава някакви специални качества. 
Ако аз разбирам, че сте умен, специа-
лист в някоя област, експерт, аз раз-
бирам и защо да ви уважавам.

Даже децата с висок интелект 
очак ват, че ще направим нещо тако-
ва. Самият факт, че някой е възрас-
тен, не ги кара да изпитват уваже-
ние към него. За съвременните деца 
възраст та не е повод за особено 
отношение, именно защото повече-
то от тях са с ниво на интелект по-

високо от средното. Спомнете си 
нашето детство – надарените деца 
винаги са ни се стрували странни. 
За тях казваха, че не признават ав-
торитети, но понеже днес те ста-
ват все повече, то това непризна-
ване се смята за нормално.

Т ези д еца  п ритежа в ат 
з на ч ителн о  п о в е ч е 

д о ст ойн ст в о
Какви трябва да бъдат жизнените 

ориентири на съвременните деца? 

Ние имахме стройна логическа ве-

рига „добри оценки – институт – 

добра работа – успешен живот“, 

която не предизвикваше никакви 

съмнения. Но днес тази стройна 

система се разбива на пух и прах. 

Например, за някои добрата работа 

съвсем не означава успешен живот, 

за тях успехът е живот в индийския 

щат Гоа и дистанционна работа, 

която им носи удовлетворение.

Да, те вече имат съвършено различ-

ни ценности. За вашето дете напри-

мер, може да бъде желана цел всяка 

година да сменя работното си място 

и то в различни сфери. Всичко се про-

мени и децата разбраха, че ние най-

безсрамно лъжем, когато твърдим, че 

връзката „добри оценки – институт – 

работа – щастие” е закономерна.
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Безсмислено ли е вече да ги заплаш-

ваме, че ако не завършат висше об-

разование, ще станат чистачи?

Да, разбира се. Аз смятам, че това 

е прекрасно, защото вече можем да 

възпитаваме, опирайки се на достойн-

ството и уважението, а не на послу-

шанието и принудата. Като родители 

ние имаме просто потресаващ шанс!

В тези деца аз виждам значително 

повече собствено достойнство, от-

колкото у нас самите и то не е въз-

питано от нас, то им идва отвътре. 

Лично аз много ги харесвам. Един-

ственото, което ме огорчава е, че 

престанаха да се бунтуват. Помня 

как се бунтуваха младежите в нача-

лото на деветдесетте и колко ин-

тересно ми беше с тях. Но с тези е 

интересно по различен начин.

Защо се случи така? Може би те не 

са разрушители, а съзидатели?

Казват, че това поколение – поколе-

нието на милениума е по-малко ориен-
тирано към конкуренцията и социални-
те постижения и повече към саморе-
ализацията и нейното осмисляне. Но 
проблемът е, че ако ние не им дадем 
различни културни образци на саморе-
ализация, то всичко може да се пре-
върне в нещо достатъчно примитив-
но. Според мен образованието трябва 
да им даде способности, компетенции 
и разнообразни образци за реализация, 
защото именно това ги интересува.

Според мен пред родителите, кои-
то днес са по на 30-40 години, стои 
неразрешима задача: каква насо-
ка биха могли да дадат на своето 
дете от XXI век те, които са все 
още в XVI век? Струва ми се, че за 
нашите родители беше по-лесно и 
удобно: пред всеки от нас имаше 
„морковче” – елитен ВУЗ, а днес 
тази ценност е доста съмнителна.

Не съм против да се разговаря с де-
тето за добър университет, но ми 
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се струва, че трябва да се говори 
за него не като за гаранция за добра 
работа и щастлив живот, а за това, 
какво дава той днес.

Университетът не дава професия, но 
развива способности да се решават 
задачи. Детето прекрасно разбира, 
че добър образователен резултат 
от университета ще е неговото ми-
слене, което или се формира по вре-
ме на следването или не се формира 
никога.

Затова е нужно да се използват всички 
възможности, които университетът 
предлага. Как да се избере научен ръ-
ководител? Как да се подредят прио-
ритетите? Как да се търси работа? 
Как да се подготви лична презента-
ция? Отново все същият съвременен 
въпрос: защо. Защо да се учи в универ-
ситет? За да се даде още малко вре-
ме за развитие и формиране на онези 
компетенции, които ще се превърнат 
в капитал. Умението да се мисли е ка-
питал, формиран от висшето образо-
вание, което вече не дава професия.

Всички поколения родители искат 
едно за своите деца – да бъдат 
щастливи, само че понятието за 
щастие у всяко едно от тях е раз-
лично. Как да постъпя аз днес, как-
во да предам на детето си?

Във всички времена за детето щастие 
е чувстото, че е обичано, усещане-

то за здрава опора, свобода, липса на 
страх и способност да мисли широко.

Тук задачата на родителите не е ин-
струментална, те са длъжни да по-
могнат за развитието на чувство за 
собствено достойнство, на усещане 
за свобода и защита едновременно.

Н аучете  г и  д а 
в ъ ршат д е с ет  н еща 

е дн о в р еменн о
Какво още е различното при тези 
деца, освен прагматизмът и жела-
нието във всичко да намират целе-
съобразност?

Те чувстват пространството по раз-
личен начин. Засега не зная доколко 
това е опасно, но те много добре раз-
бират, че целият свят е в джоба им, за 
тях няма граници, те лесно премина-
ват от реалността във виртуалност-
та и обратно. Всичко това ги прави 
други хора, различни от нас. Тяхното 
мислене е по-гъвкаво, защото светът 
ги принуждава да вършат по много 
неща едновременно. Нужно е много 
бързо превключване, вникване във все-
ки проект. Те мислят много бързо и за-
това не винаги продуктивно.

На какво можем да научим такива 
деца, как да им помогнем да ста-
нат по-продуктивни?

В условията на много задачи и на бър-
зата смяна на видовете дейност – на 
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тайм-мениджмънт, съсредоточава-
не и умение за концентрация.

Тоест, да не им говорим, че това 
е лошо и да не ги принуждаваме да 
изпълняват задачите си една след 
друга, „първо си допиши упражне-
нието, а след това се занимавай с 
телефона“?

Според мен, при тях това е вече де-
моде. Просто трябва да ги учим да 
успяват да изпълняват всичките си 
задачи по най-ефективния начин. Да 
им обясним, че няма нищо лошо, ако 
по време на домашното се отвличат 
с телефона, но е важно да могат да 
се върнат отново на мястото, докъ-
дето са стигнали. Трябва да ги обу-
чаваме на организация на дейността 
им в новите условия на решаване на 
много задачи едновременно.

Но ние самите не го умеем.

Действително не го умеем. Имен-
но затова са необходими професио-
нални педагози, родителите не биха 
се справили сами. Аз приветствам 
факта, че в образованието дойдоха 
много хора от бизнеса, бизнес-кон-
султирането и бизнес-тренингите.

В бизнеса никой не смята, че справя-
нето с много задачи наведнъж е нещо 
лошо, там ще измислят как дейст-

вително да ги решат по най-добрия 
и ефективен начин. Те учат децата 

на тайм-мениджмънт, а учителят 

изиск ва: „Не, докато не си решиш за-

дачата, не смей да мислиш за нищо 

друго!“. За учителя е важна последо-

вателността, докато за бизнесмена 

тя отдавна не е важна. Те помагат 

на децата с технологиите, които 

вече работят в бизнеса и които е за-

дължително да навлязат и в училище.

Н аучете  
г и  д а  п о ч и в ат

В какво още тези деца се нуждаят 

от помощ?

Понеже те се занимават с много неща 

едновременно и бързо превключват от 

една задача на друга трябва да ги учим 

да почиват. Понякога те прекаляват 

с експлоатацията на мозъка си. Зами-

слих се по този въпрос, когато един от 

приятелите на дъщеря ми се забърка 

с наркотици. Познавах момчето и бях 

сигурна, че е добро дете. Започнах да 

търся причините за неприятностите 

му. Оказа се, че е искал да бъде акти-

вен по няколко дни и да успее навсякъ-

де. Започнал да взема стимуланти и 

резултатът се оказа плачевен. Зато-
ва е задължително да ги учим да си по-
чиват и да се отпускат.
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Как?

Да им създаваме навици, инструмен-
ти. Например, в японските училища е 
задължителен курсът по медитация.

При тях не сработва ли естествени-
ят механизъм, който казва: „Стоп, 
мозъкът е уморен, иска почивка“?

До 10-12 години – да, но след това не. 
А при силна мотивация този механи-
зъм въобще престава да работи.

Според мен това, за което говори-
те се проявява и у възрастните. 
Много от нас също работят на 
няколко места и забравят да почи-
ват. Престанахме да възприемаме 
големи текстове, оплакваме се от 
лоша памет и липса на концентра-
ция…

Да, това е глобален процес. Аз успях 
да се приспособя към новата ситуа-
ция, за разлика от много мои връст-
ници, но също усещам, че не всичко 
запомням защото обемът информа-
ция, който трябва да запомня, е мно-
го повече от нормалния.

Но не си струва да се сравняваме с 
децата, защото при нас работата 
върху много задачи едновременно е 
заучена – светът ни я предложи, ко-
гато вече бяхме пораснали, а те ня-
мат избор, за тях тя вече е норма.

Помня как преди 25 години моята май-
ка реагираше с ужас по повод дъщеря 
ми: „Боже мой, тя е на две години, а 
вече пуска телевизора“. За нея беше 
чудо, защото тя въобще не можеше 
да разбере кое копче – за какво е. По 
същия начин днес наблюдавам как мо-
ите едногодишни племенници успеш-
но боравят с телефона.

Наскоро срещнах семейство с бебе на 
около седем месеца. Родителите му 
показваха снимки от таблета. Седях и 
мислех, че тук нещо не е както трябва, 
но виждах как това бебе сканира сним-
ките с поглед. Нещо, което децата 
преди 25 години не умееха. Окончател-
но се убедих, че светът се променя.

Тези днешни 4-, 5-, 6-месечни деца 
растат по друг начин, те ще живеят 
в друг свят, навярно се готвят за чи-
пове, които ще им бъдат импланти-
рани. Няма нищо страшно, но нашата 
задача си остава същата: да им по-
могнем да бъдат щастливи в новия 
свят, в който навлизат.

Помогнете им да 
разберат какво 

означават близки отношения

Вече говорихме за слабите места 
при съвремените деца в рациона-
лен и когнитивен план, а има ли 
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нещо в емоционалната, социална-
та и нравствената сфера, в които 
те се „отпускат“, защото са нови 
и различни?

Да, разбира се. В социален план – 
засега това е само моя хипотеза 
като социален психолог – те са за-
губили границите на близост. Поне-
же имат много виртуални приятели, 
при тях липсва разбирането на кри-
териите за интимност по отноше-
ние на човека, когото наричат при-
ятел. Те имат много контакти, зад 
които изчезват близостта и от-
критостта един към друг. Другият 
вариант е, когато те са открити с 
всички, смятат всички за приятели 
или емоционално не достигат до ис-
тинските приятелски отношения. 
Според мен единствената помощ е 
родителите сами да са близки с де-
цата си, да им предават своя опит, 
да демонстрират какво е истинска 
близост, а не само да живеят под 
един покрив.

И да показват личен пример как из-
глеждат отношенията с приятели-
те? Ето нашите близки приятели, 
те ни гостуват през седмица, за-
едно почиваме, седим около огъня, 
пеем песни, свирим на китара, по-
магаме си…

Да, така се отнасяме към тях, те са 
ни скъпи. Нека детето вижда наша-
та близост, вижда как защитаваме 
приятелите си, как им се доверява-

ме. Хубаво е да поощряваме техните 
добри отношения с връстниците, да 
им помагаме да ги виждат в дълбо-
чина. Заради множеството контак-
ти в социалните мрежи, те са леко 
изгубени.

Още една разлика между тях и нас – 
те са много по-малко индивидуали-
сти от нас, защото по-лесно форми-
рат около себе си социална общност. 
Това си е само тяхно умение, не да се 
включват в общност, а да я създа-
ват, да намират своите, да се свърз-
ват с тях.

Но това е виртуално съобщество.

Няма значение, важното е, че имат 
възможност да намерят своите. Но 
в действителност губят реалната 
близост.

О бяснете  к о е  е  д о б р о  
и  к о е  з л о

– Съвременните деца имат ли про-
блеми с нравствените понятия?

– Да, наблюдаваме сериозни проме-
ни по отношение на ценностите. 
Ето, расте дете в добро семей-
ство. До училище то се намира в 
един вид ценностна оранжерия: у 
нас е така, у нас така е прието, у 
нас е хубаво. Ако случайно детето 
се сблъска с нещо лошо, то веднага 
се връща обратно в оранжерията, 
повече не му се позволява да общу-
ва с лошите. За известен период от 
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време то живее в тази ценностна 
оранжерия и това е хубаво.

Но идва време за училище и детето се 
убеждава, че всички живеят по свой 
начин. В семейството му е говорено, 
че хората са различни, обяснявали са 
кое е добро и кое лошо. В тийнейджър-
ска възраст порасналото според него 
дете вече се опитва да повишава тон 
на родителите си: „Вие живеете не-
правилно! Никога няма да живея като 
вас!“. По принцип това е бунт срещу 
нормата. Доброто и умно семейство 
не спори, а отвръща спокойно: „Разби-
ра се, ние те обичаме, ти си се бунту-
вай, а ние ще почакаме“.

Разумната майка разширява грани-
ците, но в един момент застава на 
вратата и казва: „Няма да те пус-
на!“. Младежът отстъпва, убеден, 
че действително не трябва да прави 
това, което му забраняват.

След като порасне, той изведнъж 
разбира, че иска да построи свое-
то семейство по модела на роди-
телското. Той вече има свой опит, 
опит в отношенията с чуждия та-
къв, опит в бунта и вече е сигурен, 
че в собственото си семейство се 
чувства добре.

През деветдесетте и в началото на 
новия век израснаха твърде много 
деца, които по ред причини нямаха 
всичко това. Защото родителите 
или от страх, или от липса на разби-
рателство, или от липса на време не 
им изградиха такъв ценностен свят.

Но тийнейджърите винаги 
са правили така

Психолозите твърдят, че игрите със 
смъртта и екстремалните увлече-

ния при съвременните деца са прека-

лено популярни. Може би защото те 

са подменили своя протест с някакви 

прости неща: „няма да нося тази шап-

ка“, и това им е било достатъчно за 

доказването на собствения „Аз“. По 

принцип, много родители престанаха 

да възпитават децата си в най-прос-

тия смисъл на думата, престанаха 

да обясняват кое е добро и кое – зло.

Мислех, че това е съзнателно жела-

ние на нашето поколение родители 

да дадем на децата си максимум 

свобода.

Смятам, че някои от нас съзнателно 

позволиха, но други толкова много 

работеха, че просто нямаха време за 

децата си. Затова и сега пораснаха 

деца, които нямат опит в нормално-

то ценностно израстване.

На мен лично не ми е ясно как те ще 

изграждат своите ценности. Не ми-

сля, че ще се превърнат в безнрав-

ствени личности, но е очевидно, че 

тяхното запознанство с ценностите 

и изграждането на собствена систе-

ма ще се случва по друг начин. Как? Не 

зная. Как ще възпитават собствени-
те си деца, нямайки опит от своето 
детство? Намираме се в съвършено 
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нова ситуация. Може би ролята на об-
разованието е точно в това – да по-
могне на децата да открият за себе 
си този нов ценностен свят.

По принцип, литературата като 
учебен предмет не трябва ли да се 
занимава точно с това?

Само че ценностите не търпят на-
зиданията, те се нуждаят от съпре-
живяване и съчувствие. Ценностите 
винаги са отношение. Затова не е 
достатъчно да обясним какво чувства 
тук Пиер, а какво – Наташа. Прекомер-
ната назидателност при наличие на 
вътрешна пустота у детето по ника-
къв начин не може да е конструктивна. 
Нужно е да търсим други форми.

Аз харесвам така наречената социал-
на практика. В Германия посетих елит-
но училище. Тези сити благополучни 
германски ученици в горния курс имат 
три задължителни социални практики. 
Първата година да работят в детски 
градини, втората – в страшни мес-
та – хосписи, домове за деца с увреж-
дания и т.н. През третата година вече 
сами избират мястото си за практика 
след като са се обосновали защо.

Това какво им дава?

Детето трябва да се включи в дей-
ност, която е ценностна по съще-
ство. В тези заведения те нямат 
друга цел, освен да помагат. Това е 
среща със себе си и честен отговор 
на въпроса – какво правя тук? Как ре-
агирам на това, което виждам? Какво 
изпитвам, когато се грижа за човек 
във вегетативно състояние? От тях 
никой не изисква резултат, там няма 
съревнование, основният въпрос е – 
Как ти се отнасяш към всичко наоко-
ло? Естествено, възрастните много 
разговарят с тях.

Затова приветствам всякакъв вид 
доброволчески детски движения, 
разбира се с участието на умни въз-
растни. Според мен това е една от 
най-мощните форми за ценностно 
развитие в училище.

И аз поддържам, но не ми харесва иде-
ята да бъдат въведени добороволче-
ски книжки и да се повишават оцен-
ките от зрелостните изпити за учас-
тие в благотворителни инициативи.

Това е протестантска култура и аз 
също не съм сигурна как ще я прене-
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сем в Русия. За Европа е нормално: 
вършиш добри дела и получаваш до-
бра оценка. Изгодно е да си добър – 
това е позиция на протестантската 
етика, която за православната кул-
тура не е съвсем обичайна. При нас е 
въпрос на убеждения и вяра. Да бъдеш 
добър – естествено ли е или изгодно? 
За православните в по-голяма сте-
пен е естествено… Може би затова 
добрите са толкова малко.

Има ли още 
особености, които 

трябва да имаме 
предвид

Тези деца имат ли и други особе-
ности, за които ние, родителите 
трябва да знаем?

Имат, разбира се, дребни, но интерес-
ни отличителни характеристики. На-
пример расте броят на левичарите.

Но не защото престанахме да ги 
принуждаваме да работят с дясна-
та ръка?

Не – просто се раждат повече леви-
чари. Левичарят е по-миролюбив, по-
емоционален, склонен е към сътруд-
ничество. Десничарите са по-агре-
сивни в широкия смисъл на думата и 
по-конкурентноспособни. Истински-

те левичари, тези, които не са били 
принуждавани да станат десничари, 
по принцип са по-миролюбиви.

А тези, които са били научени?

Извинете, но те са нещастни.

Защо?

Защото не са им позволили да се раз-
виват естествено. За съжаление, 
ние престанахме да ги принуждаваме 
да си служат с дясната ръка едва в 
края на XX век.

Добре ли е това за тях?

Прекрасно е. Престанахме да се оп-
итваме да ги пречупим, признахме, че 
те са прави. Благодарение на това 
климатът в света започна да се про-
меня, защото естественият левичар 
има своя представа за света. А сега, 
освен всичко друго, започнаха и да 
се раждат повече левичари. Днес на 
планетата всеки седми е левичар, а 
преди беше всеки десети.

Левичарите възприемат информация-
та по друг начин. Ние не ги принужда-
ваме да сменят ръцете си, но те про-
дължават да не мислят в логическа 
верига, а в цялостни схеми. Те трябва 
веднага да разберат цялата рамка, 
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за да могат след това да си изяснят 
връзките. Ако им подаваме информа-
цията на фрагменти, те не могат да 
я задържат. На тях са им нужни зри-
телни модели, стрелки, картинки.

Какво още?

Сред подрастващите има много 
„сови. Те не са станали такива при-
нудително, просто за тях това е 
по-органичен физиологичен ритъм и 
нощта при тях е период на изключи-
телна активност на мозъка.

Раждат се все повече деца с вечерна 
или нощна активност. Но, на практи-
ка се получава, че времето на най-
висока продуктивност те отдават 
на социалните мрежи и комиксите, а 
ние ги учим тогава, когато те фак-
тически спят.

Възможно е дори това да е причината 
за тяхното послушание в училище. Те 
просто не са се събудили. Вече се про-
веждат експерименти за вечерно обу-
чение на ученици в последните класо-
ве. Резултатите са добри, но пък е 
трудно за учителите. Децата спят 

до обяд, в 16 ч. отиват на училище и 
до 23 ч. са в отлична кондиция. Лягат 
си към 1 ч. и стават отново на обяд.

Все пак съвременният свят без 
граници може да им преложи мно-
го  – например да търгуват на бор-
сата в Токио, където вече е ден, а 
при нас е все още нощ.

Разбира се. Много индийци работят в 
Америка като програмисти…

Все пак, каква е причината за тези 
изменения – левичари, сови?

Все още никой не може да каже. Ние 
просто отчитаме факта, че те ста-
ват все повече. Важно е да намерим 
причината, но аз имам по-конструк-
тивно предложение. Щом те стават 
все повече, то нека мислим как да им 
помогнем да бъдат щастливи.

Превод: презвитера Жанета 
Дилкова-Дановска

Източник: www.pravmir.ru
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ПЪРВАТА ДИСЕРТАЦИЯ 
ПО ТЕОЛОГИЯ В РУСИЯ: 
КОЙ И ЗАЩО Я КРИТИКУВА?
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Научната специалност „Теология“ 
се появи в Русия доста по-късно 

от другите страни – през 2015 г., а 
първата защита на кандидатска1 
дисертация по теология се проведе 
на 1 юни 2017 г. Става дума за дисер-
тацията на протойерей Павел Хон-
дзински „Решението на проблемите 
на руското богословие от XVIII в. в 
синтеза на св. Филарет, митропо-
лит Московски“. 

Теологията беше призната за научна 
специалност с решение на президи-
ума на Висшата атестационна коми-
сия, като в експертния съвет влязоха 
повече от 50 светски учени. Дисер-
тационният съвет по теология е 
формиран с кадри от Московския уни-
верситет, Руската академия на нау-
ките, Общоцърковната аспирантура 
и докторантура, Православния хума-
нитарен университет „Св. Тихон“.

1 В руската образователна и академична систе-
ма се присъждат две научни степени (до края 
на 90-те години на миналия век те съществу-
ваха и в България): „кандидат на науките“ (на-
пример „кандидат на биологическите науки“), 
която отговаря на нашата научна степен „док-
тор“, и „доктор на науките“, която отговаря на 
същата научна титла и у нас. Бел. прев. 

Кого дискриминира „опитът 
на вярата“

Седмица преди защитата дисерта-
цията на протойерей Павел стана 
обект на горещи дискусии в социални-
те мрежи и новините, като при това 
се обсъждаше не самият труд (чели са 
го малък брой специалисти и повечето 
от тях го оценяват високо), а фактът, 
че степента „кандидат“ може да бъде 
присъдена по специалността „теоло-
гия“. Именно това предизвиква най-го-
лям скептицизъм у автора на обсъжда-
ния в мрежите критичен отзив – този 
на доктора по биология, завеждащия 
лаборатория към Института по 
предаване на информация към РАН 
Юрий Панчин.

„Никога не съм имал нищо против рели-
гията. Но тук става дума за Висшата 
атестационна комисия (ВАК) и за тео-
логията, която аз не смятам за наука. 
Главното, на което учим студентите 
и докторантите в нашите научни ла-
боратории, е да не приемат на вяра ни-
какви непроверени, непроверяеми и не-
обосновани предположения. Учим още и 
на това, че в науката не съществуват 
абсолютни авторитети и данни, полу-
чени чрез озарение и откровение.

У нас църквата е отделена от дър-
жавата. Юридически абсурд е да се 
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използват критериите на ВАК, за да 
се провежда държавна атестация по 
теология. Използването на „лично-
стния опит на вярата и живота на 
теолога“ дискриминира изследовате-
лите и специалистите, провеждащи 
научна експертиза в държавните ин-
ститути и комисии, които не прите-
жават такъв опит.

Открих документ, според който Ви-
сшата атестационна комисия е из-
пратила до министерството на об-
разованието и науката пожелание да 
се присъждат степени по теология, 
но от тях да се премахне думата 
„наука“. Но в закона за ВАК е казано, 
че тази организация се занимава с 
атестация на научните и научно-пе-
дагогическите дейци. В такъв слу-
чай бих ги посъветвал да изключат 
и науката логика, защото тези две 
пожелания си противоречат“, заяви 
Панчин пред „Правмир“.

От текста на отрицателния отзив на 
Юрий Панчин не е ясно, чел ли е той соб-
ствено самата дисертация или само 
автореферата – забележките му са 
посветени главно на метода за изслед-
ване и титлата „протойерей“ на авто-
ра й. В дискусията, разгърнала се около 
предстоящата защита, се смесиха 
собствено критиката на теологията 
като научна дисциплина и обсъждането 
на самия текст на дисертацията. Ето 
защо „Правмир“ се обърна към специа-
листи с различни профили, запознати с 
тек ста на дисертацията.

Полемиката трябва да 
се води конкретно по 
дисертационния труд

Александър Кравецки, кандидат 
на филологическите науки, водещ 

научен сътрудник на Института 

по руски език към РАН, който се за-

позна с труда на  протойерей Павел, 

смята текста за сериозно научно 

изследване. 

„Отзивът (на Панчин – бел. ред.) за 

дисертацията на Хондзински е свое-

го рода класически документ, свързан 

дори не с конкретния труд и теоло-

гията, а с вечния спор между „физи-

ците“ и „лириците“. Стандартните 

претенции на представителите на 

точните науки към хуманитарните 

дисциплини. Плюс известно невеже-

ство, защото, освен всичко друго, 

сред претенциите към автора има и 

такава – той уж не се позовава изця-

ло върху трудовете на Соловьов. Да, 

това е интересен източник. Да, той 

може да бъде използван. Но всичко 

това звучи доста смешно, още пове-

че, че и в самата критика се цитира 

най-известният труд на Соловьов.

Колкото за самата дисертация, пре-

глеждал съм я. Това е интересен, 

сериозен, дълбок материал. Серио-

зен труд, около който собствено и 

трябва да се води полемика. Но онзи 
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всеобщ интерес, който се наблюдава 
сега, е свързан не със съдържанието 
на дисертацията, а със споровете по 
това може ли теологията да стане 
част от ВАКовските дисциплини. Към 
съдържанието на самия труд това 
има твърде далечно отношение. Дос-
та жалко“.

Какво общо има с това един 
доктор по биология?

Александър Королков, доктор по 
философия, професор в катедрата 
по философска антропология и об-
ществени комуникации на Инсти-
тута по философия на човека към 
Руския държавен педагогически 
университет „А. И. Херцен“, който 
е официален рецензент на дисер-
тацията, смята, че критиките към 
труда на прот. Хондзински са свърза-
ни с негативно отношение към пра-
вославието:

„Аз съм официален рецензент на тру-
да на Хондзински. Той е напълно ка-
чествен. Дисертацията е написана 
от квалифициран специалист. Тя има 
философски характер. Не разбирам 
какво общо има с това един доктор 
по биология. Въпреки че, доколкото 
знам, и Иван Петрович Павлов не се 
е противопоставял на религията, и 
Вернадски е бил религиозен.

За нещастие, у нас се гледа с лошо 
око на православните настроения. 
Цяла епоха сме живели така. Тези 
хора не могат да бъдат убедени. Пре-
ди разстрелваха монасите, сега поле-
мизират с тях“.

Неприязънта към 
хуманитарното знание е 
напълно предсказуема

Павел Костилев, старши научен 
сътрудник в катедрата по филосо-
фия на религията и религиознание 
на Философския факултет на МГУ, 
смята, че нападките на учените-ес-
тественици срещу хуманитарната 
наука са напълно предсказуеми.

„Преди всичко заслужава интерес са-
мият подход: да нагазиш смело в пред-
метна област, която е съвсем различ-
на от твоята – и да представиш нега-
тивен отзив, основан не върху познава-
нето на спецификата на тази област, 
а върху личното ти мнение, което, би-
дейки изказано от учен, някак от само 
себе си се представя за „научно“.
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Всъщност в това няма нищо ново. 

Представителите на естествено-

научното знание от много години – 

всъщност от векове! – се изказват 

срещу хуманитарното знание, в чия-

то основа безусловно лежи интер-

претацията, разбирането, отчасти 

една своеобразна интроспекция, а 

не експериментът, да речем. Тео-

логията е квинтесенция на хумани-

тарното знание и затова атаката 

срещу теологията от страна на ре-

дица учени-естественици не е ня-

какъв изключителен казус, а съвсем 

естествено продължение на култи-

вираната неприязън към хуманитар-

ното знание.

Има и институционални причини. По-

явата на официално признатата те-

ология като една от областите на 

научното знание означава, макар и в 

незначителна степен, преразпреде-

ляне на обема на научните области, 

след което винаги следват промени и 

в другите сфери на научното битие. 

Между другото, можем да очакваме 

появата и на други подобни отрица-

телни отзиви от страна на учените-

естественици.

Нападките срещу личния опит като 

елемент от методологията на хума-

нитарното изследване също са доста 

често явление. Критериите за „науч-

ност“, проповядвани от редица пред-

ставители на научната общност и в 

наши дни, са слезли сякаш от стра-

ниците на книги от XIX век: виждаме 

тук и наивна вяра във възможността 

за пределна обективност във въпро-

са за познаваемостта на света, и 

отричане на социалната природа на 

знанието, на обусловеността му от 

когнитивни и дори от езикови причи-

ни…

Частен случай на тези представи за 

научността е и критиката на личния 

опит като елемент от методология-

та на теологичното изследване. Тук, 

разбира се, би било много уместно да 

обърнем вниманието на интересува-

щите се върху една толкова сложна и 

интересна тема, каквато е методът 

в теологията (Б. Лонерган, А. Н. Крас-

ников, П. Б. Михайлов) или най-малко-

то върху концепцията за „личностно-

то знание“ на М. Полани.

Смятам, че посочените в отзива при-

мери за противоположни характерис-

тики, давани от едни исторически 

личности на други (тъкмо тях и из-

следва авторът на дисертационния 

труд), показват прекрасно неедно-

значността на хуманитарното зна-

ние, сложната му природа и уникалния 
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му контекст, в рамките на който са 
исторически синхронни противопо-
ложните оценки, възгледи, концепции 
и ценности. Но като цяло остава да 
препоръчаме на критиците да чакат 
социално закономерен отговор“.

Нужен е регламент 
за признаването на 
трудовете на теолозите 
на светско ниво

През 2015 г. президиумът на Висшата 
атестационна комисия към руското 
министерство на образованието и 
науката одобри паспорта на новата 
научна специалност „теология“.

„Това е продължение на линията, 
действаща в страната ни в течение 
на доста години – отбеляза в комен-
тар за „Правмир“ председателят на 
ВАК Владимир Филипов. – На този 
етап е намерен компромис по про-
блема, свързан с двете гледни точки 
върху теологията: наука ли е тя или 
не? От една страна, съществува 
такава предметна област. И се по-
явява въпросът: защо в рамките на 
теологията да не се изучава онова, 
което преди се е изучавало в рамките 
на различните конфесии? От друга 
страна, появява се въпросът: какъв е 
методът на изследване? В рамките 
на теологията се изучават, напри-

мер, ръкописите (това е предмет на 
филологията), архитектурата (пред-
мет на архитектурата и строител-

ството), изкуството (предмет на 

изкуствознанието).

И доколкото това се отнася към об-

щия термин „теология“, то беше ре-

шено, че, да, такава научна специал-

ност съществува, но при това ще се 

присъждат степени от вида „канди-

дат на филологическите науки“ или 

„доктор по изкуствознание“.

На този етап, когато у нас все още 

няма нито един човек със светска 

степен по специалността „научна 

теология“, да се поставя въпросът, 

че ще има доктори по теология, как-

то решиха експертните съвети и 

ВАК, е засега нецелесъобразно.

В духовните образователни инсти-

туции постарому ще се присъжда 

степента „доктор по теология“ по 

техните си правила. А ако някой по-

иска тя да бъде призната и на свет-

ско ниво, то в такъв случай той ще 

трябва да мине през определени про-

цедури, чийто регламент засега не е 

разработен. Но той трябва да бъде 

разработен. Защото в някои стра-

ни на Запад, например във Франция 

или Германия, съществува степента 

„доктор по теология“ и оттам даден 

човек може да се обърне към нас, за 

да го признаем като такъв. И ние ще 

трябва да разгледаме този въпрос“.
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Системата на правото 
също не е „естествен 
закон“

Професорът по религиозна педаго-
гика, и доктор по теология и педа-
гогика Йоахим Вилемс от Олден-
бургския университет (Германия) 
разглежда въпроса за научността на 
теологията.

„Какво имаме предвид, когато гово-
рим за „научност“? Да вземем напри-
мер правната наука. Онзи, който учи 
или преподава в юридически факул-
тет, работи със закони, формирани 
през определени исторически епохи. 
А нали начинът на интерпретация на 
тези закони и изобщо цялата систе-
ма на правото не са паднали от не-
бето, това не е някакъв „естествен 
закон“, а резултат на исторически 
процеси.

Научността в дадения случай е в ме-
тодически прецизната, прозрачна 
интерпретация на законите, извърш-
вана по определени правила. В анализа 
на това как работят тези правила. В 
това, че специалистите си позволя-
ват да поставят проблеми и да зада-
ват нелицеприятни въпроси.

Не по-различни са нещата при тео-

логията. Ние работим с определени 
текстове, които имат за теология-
та особен – „каноничен“ – характер. 
Това не означава, че според нас Биб-
лията съдържа точна естественона-
учна информация или че тя предписва 
закони, които трябва да определят 
светското право. Не, разбира се. Ние 
работим с Библията, тълкуваме я с 
помощта на определени методи и се 
опираме при това върху многовековна 
тълкувателска традиция“, каза той в 
интервю за „Правмир“.

Теология се учи във всички 
големи университети

През октомври 2015 г. президиумът 

на Висшата атестационна комисия 

към министерството на образова-

нието и науката на Русия одобри пас-

порта на новата научна специалност 

„теология“. Мнозина реагираха рязко 

срещу това, твърдейки, че Църквата 

се меси в светските сфери. В дейст-

вителност това решение завърши 

реформата на духовното образова-

ние в Русия, която по своя замисъл се 

ориентираше към най-добрите евро-

пейски образци и можеше да тласне 

напред развитието на цялата руска 

хуманитаристика.
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Решението на ВАК е събитие без 
исторически прецеденти, защото в 
Русия теологичното образование ви-
наги е било отделено от университе-
тите, заяви пред „Правмир“ архиманд-
рит Кирил (Говорун), коментирайки 
решението на ВАК. „И в това е ради-
калната разлика между руската и ев-
ропейската система. В европейската 
система теологията е била винаги 
неразривна част от университета, 
а в Русия теологията практически 
никога не е била част от универси-
тета. И това, което се случва сега, е 
в действителност не завръщане към 
някакви традиционни модели, а поза-
падняване“, отбеляза той.

На въпроса за развитието на тео-
логията в другите страни по света 
нашият събеседник даде следния при-
мер.

„Всяка година в Америка се провеж-
да сесия на Американската акаде-
мия по религия, на която се събират 
най-вече хора, работещи в сферата 
на американската академична тео-
логия. Само за да разберете мащаба: 
всяка година там се събират към 10 
хиляди специалисти. На всеки чети-
ри години в Оксфорд се провежда т. 
нар. Оксфордска патристична конфе-
ренция (патристиката се занимава с 
ученията на отците на Църквата). Тя 
се проведе и през август миналата 

година и на нея се събраха около 800 
специалисти в тази област. Като 
мащаб това е съпоставимо, напри-
мер, с конференциите на кардиолози-
те или историците“, каза архиманд-
рит Кирил.

„Собствено теология се учи във всич-
ки големи университети, в това число 
в Кеймбридж и Оксфорд; практически 
всички университети от т. нар. Лига 
на бръшляна в Съединените щати 
са били основани като теологични 
школи – Харвард, Йейл, Колумбийски-
ят университет и т. н. Тоест това 
са били конфесионални семинарии, 
както бихме казали днес, които след 
това са прераснали в университети. 
Теологията е абсолютно уважавана 
дисциплина, без която нито един уни-
верситет днес не може да представи 
себе си“, добави той.

Дискриминация или 
ненаучност?

В повечето дискусии от последните 
години по повод теологията и другите 
дисциплини, пряко или косвено свързани 
с религията, се допускат множество 
груби и високомерни съждения и аргу-
менти, смята главният редактор на 
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портала „Православие и мир“, канди-
датът на филологическите науки и 
преподавател във Филологическия 
факултет на Московския универси-
тет Ана Данилова.

„Няма значение вярващ ли си или не, 
какъв метод използваш и какво из-
следваш – щом изучаваш историята 
на църквата, църковнославянските 
текстове или патристиката, значи 
си със сигурност мракобесник, рабо-
тиш против науката, пък и църквата 
у нас е отделена от държавата, как-
то веднага ни напомнят множество 
критици. Историк, който е писал за 
църквата, няма право да стане ми-
нистър на образованието, филолог, 
изучаващ текстологията на Новия 
Завет, няма право на научна степен. 
Това е една много неприятна тенден-
ция, която граничи с истинска дис-
криминация. Дори по повод мащабно-
то плагиатство в научните трудове 
и напълно преписаните текстове на 
дисертациите не се вдига толкова 
много шум и негодувание, както по 
повод силните и истинските науч-
ни трудове, свързани в своята пред-
метна област с религията. Инте-
ресно е, че сред изследователите на 
църковнославянския език, например, 
има немалко нецърковни и невярващи 
хора, блестящи специалисти в своя-
та област, които също са принудени 
постоянно да изслушват – пряко или 

косвено – коментари за своето мра-
кобесничество и за развихрилото се 
православие. Такива претенции са не-
мислими в академичната система на 
Запад“, отбелязва Данилова.

Превод: Андрей Романов

Източник: „Православие и мир“
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Богатството
 на „безсребърника“

120 години 
от смъртта 
на Алеко Константинов

Маргарита Друмева
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Богатството
 на „безсребърника“

120 години 
от смъртта 
на Алеко Константинов

Маргарита Друмева

„Отиде си един гений на кавалерство-
то и на веселбата. Алеко би могъл да 
създаде партия на веселите хора и 
тя щеше да спечели изборите, а той 
щеше да стане премиер. Но умря рано. 
Аз го обичах така, както не съм оби-
чал нито един друг мъж. Той те среща 
с усмивка и ти виждаш един слънчев 
човек. Слънце грееше от лицето му, 
от очите му. ... Младежта си избира 
винаги по един кумир, да вярва в него. 
Тя си бе избрала Алеко — Щастливе-
ца. Защото той й импонираше. Той 
й даваше идеал за човека и за живо-
та. Той искаше щастие. Той пътува-
ше. Той живееше. Той бе щастлив в 
нещастието си — младежта винаги 
търси бедни и честни хора за свои ку-
мири.“

Атанас Буров (М. Памукчиев, „Срещи 
с Буров“, 1990 г.)

Късно през нощта, в 2 ч. след полу-
нощ на 11 май 1897 г., камбаните на 
трите църкви в Пещера започват да 
бият едновременно. „Пожар!“ – ужа-
сени излизат на улицата жителите 
на градчето. За минути стигат до 
площада. Няма пожар. Хората слисано 
се питат какво се случва, камбани-
те продължават да бият със страш-
на сила... Излиза кметът и ридаейки, 
казва: „Такев и Алеко са убити отта-
тък Радилово, под Дряново дере. Сега 
пътници ме разбудиха...“ 

Никой не може да повярва... Христо 
Пунев, тогава ученик в Пещера, си 
спомня: „Смутени и плачущи, боси и 
голи – всички, като сомнамбули, по-
тръгнахме по шосето за Радилово“...

Само няколко часа преди това Алеко 
Константинов и Михаил Такев пре-
карват незабравим следобед с хора-
та там.  Пещера е родният град на 
депутата от Демократическата 
партия, посрещат ги както подобава 
да се посреща един депутат. Снимат 
се на стълбите в новото училище с 
учениците и учителите – всички са 
очаровани да прекарат време с ав-
тора на „Бай Ганьо“. После сядат на 
гергьовско агне и старо вино. Много 
трудно се откъсват от приятната 
компания. Тръгват все пак, но накрая 
на градчето, направо на ливадата е 
сложена нова трапеза. Щастливеца 
обещава да напише специална глава 
„Бай Ганьо в Пещера“. В осем часа ве-
черта потеглят с файтона...  

Спират в Радилово. Кметът Минков 
набързо организира убийството на 
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Такев и дава общинска пушка на двама 
селяни, обещавайки да ги възнагради 
с 30 наполеона. Минков е от Народна-
та партия, която е управляваща. „Не 
бойте се, не бойте се! – казва той 
на убийците. – И министерството е 
наше, и началникът е наш“... 

За да може селяните да вземат пред-
нина и да организират засада в зем-
лището на съседното село, кметът 
задържа Алеко Константинов и Ми-
хаил Такев в кръчмата. Двамата уве-
щават Минков да прекратят делото 
за спорните земи с пещерци, станало 
причина за кръвната омраза на кме-
та към Такев – депутатът защитава 
съгражданите си, пък и е от Демокра-
тическата партия. С присъщото си 
чувство за хумор, Алеко не престава 
да се шегува със селяните „за спор-
ния Балкан“, хортувайки си с тях от 
маса на маса. Никой от радуловци не 
познава Алеко. Кметът мълком брои 
минутите и изчислява наум – докъде 
са стигнали убийците, намерили ли са 
място за засада... 

В 22 ч. потеглят за Пазарджик. Във 
файтона са трима, заедно с Васил 
Томов. Михаил Такев подремва, Алеко 
разказва за звездите и имената на 
съзвездията. В местността Бряста 
две пушки изстрелват по три патро-
на. Убийците са пили доста на праз-
ника и в тъмното уцелват коня. Един 
от куршумите рикошира от покрива 
на файтона и убива писателя... 

А можеше Щастливеца по това време 
да се намира в Италия и в главата му 
да се раждат първите изречения на 
новия пътепис за древната имперска 
столица – Алеко отказва това пъту-
ване заради съдебно дело в Пловдив, 
което го отвежда в Пещера и Радило-
во. Можеше дори да не спират в Ради-
лово в злополучната нощ – по насто-
яване на писателя правят почивка за 
по кафе в селската кръчма. Ако бяха 
пътували директно за Пазарджик, 
може би това нямаше да се случи. Най-
накрая – този рикоширал куршум... По-
редици от избори, решения, случайно-
сти, като че ли Алеко без да знае е 

Снимка на Алеко Константинов, Михаил Такев, Васил Рашков и др., часове преди убийството на Алеко 
Константинов. Източник: ДА „Архиви“



60 61

вървял упорито към своята гибел. И в 
този наниз от стъпки той е избирал 
все „късата клечка“, без ни най-малко 
да подозира, че в местността Бря-
ста го чака неговият фатален край.  

Два дни по-късно Алеко Константи-
нов е изпратен от огромна процесия 
до влака от Пазарджик за София. Хи-
ляди хора отиват да си вземат по-
следно сбогом със своя любимец. Един 
поет на погребението казва: „Бай Га-
ньо за пет лева уби своя кръстник!“ 

Два образа, олицетворяващи два по-
люсни свята, взаимно отричащи се 
и изключващи се – ще кажат някои. 
Други виждат у Бай Ганьо проекция 
на своя автор. Спорът около образа 
на Бай Ганьо Балкански продължава, 
гледните точки са много и различни. 
Родил се от разказите на много хора 
в кръжока „Весела България“, минал 
през острото сатирично перо на Але-
ко, след което отново се върнал във 
фолклора, в онова „Бай Ганьо, амери-
канецът и африканецът...“, където 
сякаш ние самите сме се отъжде-

ствили с него и го наричаме по име, 
вместо „българинът, американецът и 
африканецът“... 

В същото време се опитваме да 
обясним на децата си, че Бай Ганьо 
е представител само на една соци-
ална прослойка, на новобогаташите, 
тръгнали да богатеят чрез търговия 
в края на XIX в., и че това не е изваден 
с индиго образ на българина, носител 
на типични национални български 
черти. Всячески се стремим да се 
разграничим от него, да се оправда-
ем пред света, да обясним защо се е 
появил той в литературата и как би-
тува в ежедневието ни, сякаш иска-
ме да кажем: „Ние, българите, не сме 
байганьовци. Ако се вгледате отвъд 
представата, която този образ е из-
градил у вас за българите, ще видите, 
че ние не сме като него“...

Още Иваница Хаджи Константинов, 
бащата на Алеко, един от първенци-
те на Свищов, културен и много за-
можен човек, владеещ четири езика, 
като се завърне от търговските си 

Снимка от погребението на Алеко Константинов. Източник: ДА „Архиви“
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дела в Австрия и Влашко, разказва 
остроумно, „увлекателно и с комич-
ни подробности скитанията на наши 
прости българи по Европа“ (според 
Михаил Арнаудов в своя биографичен 
очерк „Алеко Константинов“)1. Пен-
чо Славейков и Цветан Радославов 
също пишат биографични очерци за 
Щастливеца. Благодарение на тях 
знаем, че бащата не желае синът му 
да учи наравно с „гуреливите“ свищо-
влийчета от Долната махала, затова 
наема най-добрите частни учители 
вкъщи – Емануил Васкидович и Янко 
Мустаков. Единият основал първото 
елино-българско училище в Свищов 
още през 1815 г., автор на учебници; 
вторият завършил консерватория-
та в Букурещ, благодарение на кого-
то Алеко започва да свири на цигул-
ка и флейта. Гувернантка пък го учи 
да свири на пиано, преподава му и на 
френски език.

Алеко е най-голямото дете в семей-
ството, след него се раждат трите 
му сестри. Тогава майка му е била поч-
ти дете – на 14-годишна възраст се 
жени за 42-годишният Иваница. Тиха, 
благородна и чувствителна, потомка 

на видинската фамилия Шишманови, 
облечена в скъпи рокли от Букурещ и 
Виена, модели „а ла Людвиг ХIV“, с кои-

то посещава свищовските балове. 

Почти винаги лицето й е обрамчено 

от меланхолия поради ревността на 

своя съпруг и проявите на деспоти-

зъм. Умира млада и у Алеко остават 

само неясни спомени и чувството за 

финес и аристократизъм. 

Сред скъпите килими и европейски 

мебели в голямата богата къща – 

почти малък дворец, облечено в скъ-

пи дрехи, момчето учи няколко години 

вкъщи. Само от пътната врата на-

блюдава игрите на връстниците си, 

които често се чудят защо не оти-

ва да играе с тях и го наричат „Алеко 

пуйката“. Едва по-късно той тръгва 

на училище в прочутото Светиникол-

ско училище на Христаки Павлович. 

Свищов през 60-те години на XIX в. е 

една от вратите на България към Ев-

ропа. Именно той е първият освобо-

ден град по време на Руско-турската 

война, с първата българска админи-

страция, в която Алеко работи като 

писар, заедно с Найден Геров, Иван Ва-

зов и други знаменити българи. Точно 

в тяхната къща пребивава и руският 

цар Александър, който от балкона на 

великолепната им къща наблюдава 

победния марш на войските си. 

Възпитан от малък в дух на аристо-

кратизъм и царско достойнство, у 
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Алеко неминуемо се проявяват и по-

люсните нагласи – на пренебрежение 

и презрение към просташкото, некул-

турното, грубото селско, поради кое-

то възприема „известен чорбаджий-

ски поглед към хората“.1 Екатерина 

Иванова, неговата леля, която се гри-

жи за Алеко след смъртта на майка 

му, казва, че „още от невръстните му 

години в главата му е набивана вяра-

та, че е аристократична издънка на 

Иван Шишман“2. Понякога открито 

проявява „студена“ гордост, надмен-

ност и дистанцираност спрямо „дру-

гите“.

Пак поради чувство за аристократи-

зъм, бащата изпраща сина си в про-

чутата Априловска гимназия,  а после 
в гимназията в гр. Николаев, Русия, 
където учи заедно с много българче-
та, станали после едни от първите 
строители на нова България. Друга-
рува с Никола Живков, автор на „Шуми 
Марица“ и бъдещ министър на просве-
тата в кабинета на Стамболов. 

Тук пише първите си стихове – „Огле-
дало“ и „Защо?“, които публикува във 
в. „Целокупна България“ и „Свободна 
България“,  и  вкусва „прелестите“ на 
бохемския живот. Печели любовта на 
околните с красивия си външен вид, 
виталността и веселостта си. В 
компания пее и свири на цигулка, дори 
на една вечеринка изпълнява своя опе-
ретка, появява се и страстта му към 
тютюна. 

Българската политика започва да го 
увлича още в студентските му годи-
ни в Одеса, където следва право в Но-
воросийския университет. Неговите 
биографи твърдят, че не науката го 
привлича, а театърът, операта, по-
езията, музиката. Остава в плен на 
руската литература – Пушкин, Лер-
монтов, Некрасов, Тургенев. 

След Освобождението запада търго-
вията на баща му, който намира пре-
питание като чиновник в митницата. 
Купува дом в София и се премества с 
двете си дъщери там, но скоро умира 
от туберкулоза. 

Алеко се завръща в България и е на-
значен в столичния окръжен съд, а 
после като прокурор в Апелативния 
съд. Като такъв става свидетел на 
произволите и беззаконията в дела-
та на силните на деня. Опитват се 
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да го „купят“ и да му налагат решения 
в различни дела. Уволняват го заради 
отказа да „играе“ според свирнята на 
управляващите, за това, че не взема 
подкупи, а приятелите му започват 
да го наричат „безсребърник“. 

В средата на 80-те години идва 
трудният в живота му момент, ко-
гато за кратко изгубва всичките си 
близки, след което започва да се под-
писва с псевдонима Круглий Сирота 
и именно тогава започва да нарича 
себе си Щастливец. Опитвайки се 
да се измъкне сам от блатото като 
барон Мюнхаузен, у него избликва 
хуморът, смехът в средата на ве-
сели другари. Сангвиник по природа, 
чужд на аскетичния начин на живот 
и меланхолията, той създава кръжо-
ка „Весела България“, в който влизат 
неговите състуденти от Русия. Ру-
ските романси, случките на българи, 
отишли да печелят пари в чужбина, 
анекдотите за комични приключения 
сплотяват макар и за кратко тези 
млади хора, които забравят грижите 
и си спомнят студентските години в 
търсене на нови идеи, когато спорят, 
вълнуват се, бленуват... Именно там 
„профилът“ на Бай Ганьо вече е начер-
тан и все повече добива плътност.

До края на живота си Алеко е адвокат 
на свободна практика и често оста-
ва без пари. Въпреки това приема да 
защитава в съда бедни хора, които не 
могат да заплатят хонорар на адво-

кат. Според Михаил Арнаудов „...за ад-
вокатство той няма призвание: тази 
професия не отговаря на наклоннос-
тите му, на етиката му, на мечта-
телната му природа, изключила все-
ки практицизъм и всеки унизителен 
компромис“. Изключително непракти-
чен, нехаен, той дори не знае откъде 
трябва да вземе възнаграждението 
си. Мечтае и се готви да обиколи све-
та в момент, когато няма пукнат пе-
так в джоба си. Щастливец...

Опитва да влезе в политиката, не 
успява. Членува в Демократическа-
та партия и се  сближава с Петко 
Каравелов, който му поръчва и запла-
ща преводите от френски и руски 
на „Тартюф“ от Молиер, „Полтава“ и 
„Бахчисарайски фонтан“ от Пушкин, 
„Спор“, „Беглец“ и „Демон“ от Лермон-
тов, „Отче наш“ (Le Pater), стихо-
творна драма в едно действие от Фр. 
Копе – за библиотека „Св. Климент“. 
С хонорара той посещава изложения-
та в Париж, Прага, Америка, казвайки 
веднъж, че „най-любимата му миризма 
е тази на железниците и на парахо-
дите“. 

Пътуването за Алеко няма нищо общо 
с пътуването на мнозина българи по 
онова време, които отиват в Евро-
па и отвъд океана да забогатеят от 
търговия. Той тръгва по далечни земи 
като изследовател с любопитство и 
отворени сетива, готов да отнесе 
със себе си и най-малката подроб-
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ност от видяното. Пътуването му 
е колкото реално физическо, толкова 
и през пространството и времето, 
т.е. пътуване в духа. 

След завръщането си от Америка, 
той пише „леки, хвъркати бележки“, 
които предоставя на сп. „Български 
преглед“. Така пътеписът „До Чика-
го и назад“ става достояние на бъл-
гарския читател. С ведро чувство 
за хумор се преплитат наблюдения, 
природни картини, размисли, порт-
рети на хора, случки. Описанието на 
обяда в хотела, където всички се хра-
нят без да продумат буди недоумение 
у Алеко: „Боже мой, как не изтърват 
поне една думица тези чудни хора!“ А 
описанието на Ниагара е истински 
шедьовър – прочутият водопад сякаш 
е от плът и кръв и диша, „ври, кипи, 
беснува“, пред него спира човешкият 
дъх и времето... 

След „До Чикаго и назад“, Алеко Кон-
стантинов публикува първите раз-
кази за Бай Ганьо и чак после изпод 
перото му се появяват около 40 
фейлетона, поставяйки автора им 
на едно от челните места в този 
жанр. Във фейлетона Алеко Кон-
стантинов се чувства истински у 
дома си. Неслучайно той остава в 
историята като „майстор на бъл-
гарския фейлетон“. Силата на твор-
бите му се дължи на дълбоко вроде-
ното чувство за справедливост на 
техния автор и очевадните поли-

тически партизанства, пошлости и 
личности, които той е подложил на 
изобличение. 

„Аз ще пиша каквото ми 
диктува съвестта“.

Условно фейлетоните на Щастливе-
ца могат да се групират в няколко 
тематични кръга. Най-напред, него-
вото остро перо засяга своеволията 
на властващите по време на избори, 
които са готови на всичко, включи-
телно на престъпления, за да запазят 
високото си обществено положение 
(„По избори в Свищов“). Алеко не се 
стърпява и отговаря с фейлетон на 
твърдението на Константин Стои-
лов, че „България е Белгия на Балка-
ните“, изтъквайки бедността на бъл-
гарския народ и липсата на база за 
сравнение между двете държави. 

Карикатура Илия Бешков, Бай Ганьо убива автора си
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Писателят настройва срещу себе 
си и самия княз Фердинанд с фейле-
тоните „Що значи „народът ликува“, 
„Херострат II“ и „Миш-маш“. В първия 
негодува срещу лъжата в пресата 
относно „ликуването“ на народа при 
рождението на престолонаследни-
ка Симеон. Гръмките фойерверки са 
противопоставени на мизерията, в 
която тъне народът и поради която 
изобщо не му е до празник. 

„Столицата представлява една 
окончателно обанкрутена общи-
на. Няма человек, няма буквално 
ни един человек, който да твърди 
противното. Отчаяната бедност на 
София … е стигнала дотам, щото 
в последно време общината не е 
в състояние да купува по някол-
ко тенекета газ за осветление на 
улиците. Общината не е в състоя-
ние да изплати за отчуждените 
места на бедняците, които с години 
наред от сутрин до вечер обсаж-
дат коридорите на съвета. Община-
та не е в състояние да си построи 
необходимите основни училища. Не 
е в състояние да плаща на учи-
телите си, които са се слисали и 
положително рискуват да заспиват 
гладни. Не е в състояние да плаща 
на всичките си служащи. И освен 
че не е в състояние да предприеме 
нищо за улучшение на града, но 
без ежегодната помощ на прави-
телството не би била в състояние 
ни един ден да функционира. Сега 
столицата нощно време е мрачна, 
само тук-там съвсем рядко мига 
по някой полусляп фенер.

А снощи имаше илюминации! На 
гол корем пищов…“

Из „Що значи „народът ликува“

Във втория фейлетон Алеко се проти-
вопоставя на безумната идея на княз 
Фердинанд да събори емблематична-
та сграда на „Славянска беседа“, за 
да си построи конюшни. В третия 
авторът съпоставя малка порутена 
къщичка и употребата на газено те-
неке с бляскав палат, изтъквайки пъл-
ното безхаберие на княза за народна-
та мъка. 

От острото перо на Щастливеца не 
може да избяга и Стефан Стамболов. 
На него е посветен фейлетонът „Мал-
ко сравнение“, написан под формата 
на кореспонденция между българския 
премиер и Бисмарк. 

„Мигар Стамболов, на 1 януари 
1894 година не е получил хиля-
ди честитявания и насърчения да 
следва храбро борбата със се-
верната мечка, а пък северната 
мечка стъпила върху една пета 
част от земното кълбо, хич не 
мига даже и не щеше да знае, 
че някаква си бълха пълзяла под 
опашката й. Мечката едва-едва си 
помръднала опашката и бълхата 
отиде, та се не видя“...

Из „Честита Нова година“

Фейлетонният цикъл „Разни хора, 
разни идеали“ има за прицел типичния 
следосвобожденски българин, който 
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всячески се стреми към властта, 
службогонец и кариерист. Самите 
разкази за Бай Ганьо някои определят 
като фейлетони...

Споровете около Бай Ганю продължа-
ват и днес. Собствена гледна точка 
представя например Митко Новков в 
статията „Злощастният Франкен-
щайн, тоест Алеко Константинов, 
наречен Щастливеца“.2

„Нещастен и погнусен от това на-
стойчиво, не оставящо го на мира 
българско, той прави единствено въз-
можното, за да се освободи – товари 
с това противно българско своя ге-
рой, приписва/завещава му го изцяло, 
за да пречисти себе си и да се изчис-
ти в бяло. Бай Ганьо като катарзис, 
катарзисът на Алеко. В този смисъл 
героят не е друг на своя автор, Бай 
Ганьо е също така и Алеко, само че 
оня Алеко, когото самият Алеко не е 
можел да понася и от когото се е сра-
мувал. Затова е искал да скрие всяка 
общност с него. “

•	

В деня, когато съобщават трагична-
та новина за смъртта на Алеко Кон-
стантинов, софийските студенти 
напускат университета и обявяват 
тридневен траур с масови демон-
страции. Посрещат ковчега на гара-
та и го носят на ръце до църквата 
„Св. Крал“ (днес „Св. Неделя“), а по-
сле до централните гробища. Хиляди 
хора присъстват на погребението, за 
да изпратят своя любимец до вечния 
му дом.

Алеко е спечелил сърцето на народа 
си с онова богатство, което няма 
материални изражения. Със своето 
нескончаемо чувство за хумор и не-
премълчаните социални кривици, той 
влиза в дома на всеки българин. Обич-
та на хората се ражда от усещането 
за съпричастност – не всеки може да 
се изправи срещу силните на деня с 
едничкото чувство да защити и окри-
ли народа си. 

И днес можем да срещнем Щастливе-
ца, стига да минем по централната 
улица на столицата – „Витошка“. Заг-
ледан в потока преминаващи хора и 
планината, която толкова много оби-
чаше през целия си живот.

Използвана литература:
1 М. Арнаудов, „Алеко Константинов“, Библиоте-
ка „Български писатели“, т. V, http://liternet.bg/
publish9/marnaudov/bpisateli/5/akonstantinov.htm

2 Митко Новков, Злощастният Франкенщайн, то-
ест Алеко Константинов, наречен Щастливеца 
– http://www.librev.com/index.php/2013-03-30-08-56-
39/arts/literature/2643-1

Карикатура Тодор Цонев 
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СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ 2017

С  ИЗКУСТВО

„2017 година – период на срещата на модернистичния порив с търсе-
нето на чисто човешките забравени ценности, противопоставяне-
то на „духовно“ и „материално“, „свое“ и „чуждо“, „природа“ и „човек“. 
Този сблъсък, освен глобален обществен проблем, рефлектира върху 
възприятията на всеки човек, живеещ сега. За повечето съвременни 
хора всичко е мимолетно, дори и изкуството. Не се вглеждат в мал-
ките неща, които са в основата на всичко. Едно събитие, наречено 
SOFIA PAPER ART FEST, ни пренася в един друг свят - този на харти-
еното изкуство“.

Даниела Тодорова, директор на Фондация „Аматерас”, 
куратор и съосновател на София Хартиен Арт Фест.
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Даниела Тодорова е художник, куратор 
и основател на големи международни 
събития от световно значение като София 
Хартиен Арт Фест и Първото хартиено 
биенале – един уникален проект за Европа. 
Директор е на фондация „Аматерас”, член 
е на Световната хартиена асоциация 
(IAPMA).

Художничката записва 62 дизайнерски 
витражни големи обекта в България, 
Тайван и Великобритания, някои от 
които печелят първа награда. Участва в 
международни изложби в Англия, Полша, 
Германия, Корея, Япония.

Художничката е автор на многобройни проекти за международен културен 
обмен в областта на изкуствата, като българо-финландски и българо-литовски 
арт проект; проекта „Келтски и тракийски символи” с изложби в Ирландия и 
България. С хартия от рози Даниела Тодорова представя България в проекта 
„Един свят – много хартии”, дело на американската художничка и кураторка 
Джейн Инграм, в който вземат участие художници от 30 държави. Заедно с още 
42 автори от 17 държави, представя изложбата „Куросава. Отражения” по повод 
Японските дни на културата. 

Носител е на първи награди от Национално състезание за дизайн на малко 
рекламно пространство; специална награда за графика от Япония и награда 
на японското правителство за фондация „Аматерас“ при представянето на 
японската култура в България и принос за развитието на млади таланти; 
спечелен конкурс за 4-метрова бронзова скулптура, каменен релеф и стъклопис 
за новия градски площад на град Хамилтън, Шотландия; специална награда от 
конкурс за фасадата на Софийска градска галерия и др.

СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ вече за 

седма поредна година заема своето 

изключително място в културния ка-

лендар на столицата. Замислено и 

осъществено като отворено прос-

транство, в което могат да намерят 

място както малки, така и големи 

национални и международни организа-

ции, хора на изкуството от България 

и света, образователни и културни 

институции, възрастни и деца. Фес-

тивалът се организира от фондация 

АМАТЕРАС, в лицето на световноиз-

вестните художници Тодор Тодоров и 

Даниела Тодорова. 

По време на фестивалните дни не 
просто можехме да видим света през 
хартията, но и да почувстваме с 
всичките си сетива нейното взаимо-
действие с другите изкуства. Съпът-
стващите събития привлякоха широк 
кръг от почитатели на музиката, те-
атъра, пърформанса, киното. Навсякъ-
де бяха прожектирани филми за опаз-
ването на горите и природата.

В периода от 9 май до 6 юни сърце-
то на София беше облечено в хартия. 
Няколко столични галерии бяха основ-
ните локации, където бяха ситуирани 
изложбите и съпътстващите уърк-
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шопи – галерия „Мазда“, галерия „Ар-
тур“ и галерия „Финес“, където бяха 
представени 67 автори от 22 държа-
ви. Именно в тази галерия се състоя 
АМАТЕРАС годишната изложба-кон-
курс за малък формат – световно и 
европейско изкуство – най-старият 
международен проект на фондация-
та. В продължение на девет години, 
тук са били изложени над 700 автори 
от 42 държави.

Идеята на експозицията е чрез мал-
коформатни произведения да демон-
стрират световните тенденции в 
най-младия раздел в съвременното 
изкуство Paper Art. В изложбата мо-
гат да бъдат направени аналогии и 
препратки към  тенденции, свързани 
с дизайна, както и с различни методи 
и техники за обработка и създаване 
на ръчна хартия - утвърдени тради-
ционни способи и иновации в облас-
тта. По своеобразен начин всеки 

един от представените автори носи 

своята национална идентичност, но 

в годишната изложба на фондация 

„АМАТЕРАС“, по думите на Даниела 

Тодорова, всички „биват обединени 

като деца на едно голямо семейство. 

Всички сме различни, но и еднакви, 

всички имаме нужда да бъдем креа-

тивни, съзидателни и обичащи се“.

Мотото на изложбата тази година 

бе „Докосни природата“ и поради про-

ведения там уъркшоп за слепи хора, 

воден от бразилската художничка 

Анджела Барбу. Част от малкофор-

матните експонати са създадени за 

незрящите с помощта на Брайловото 

писмо.

Галерия „София Прес“, галерия „Артур“ 

и галерия „Арте“ представиха самос-

тоятелни проекти на български и 

чуждестранни автори, а Галерия „Ми-
сията“ в Министерството на външ-
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ните работи – проект за Председа-
телството на България през 2018 г. 

В галерия „Мазда“ беше изложено из-
точно изкуство на японски автори. 
Хартията, от която бяха изработе-
ни техните творби, бе направена от 
естествени природни материали по 
древни източни техники или според 
най-съвременните иновативни похва-
ти за тяхното третиране. 

Още една бразилска художничка има-
ше своето особено място в София 
Хартиен Арт Фест тази година – 
Елиана Анхина, член на Световната 
асоциация на авторите, работещи с 
хартия IAPMA. Нейният самостояте-
лен проект „Земни визии“ беше ситу-
иран в кокетната лозенска галерия 
„АРТУР“. Експонатите бяха интерес-
ни не само защото бяха изработени 
от бананова хартия – твърде инте-
ресен материал, но и поради нетра-
диционния подход за тяхното трети-

ране и обработка. Своеобразният им 
земен колорит е дал името на експо-
зицията. 

„Семена на времето“ се нарича самос-
тоятелният проект на бразилската 
художничка Анджела Барбу, предста-
вена в галерия-книжарница СОФИЯ 
ПРЕС. Това е изложба от изображения 
(фотографии) на инсталации, отпе-
чатани върху ръчно изработена от 
нея хартия. Освен че се занимава със 
съвременно изкуство и неконвенцио-
нални форми, авторката е куратор на 
редица международни художествени 
и социални проекти.

В галерия „Арте“ бе представена една 
нестандартна изложба под надслов 
„Игра с огъня“ в Европейската нощ 
на музеите и галериите – любопитна 
техника за горене на хартия. Проек-
тът принадлежи на младата авторка 
Адриана Бояджиева, която се изявява 
предимно в сферата на утилитарни-
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те произведения. Но в елегантното 
пространство на галерията работи-
те й звучаха магично и привличащо. 
Тази игра със светлината и загадъч-
ните преплитания на естествени 
природни елементи – коренища, с го-
рена оризова хартия, създаваха осо-
бена атмосфера на загадъчност.

„Непреднамерените и понякога чу-
дати форми на паднали, счупени 
клони и коренища разпалват любо-
питството ми към дървото като 
материал.  С времето, хартията 
от елемент се превърна в активен 
участник в работата ми. Личните 
метаморфози на тези два иначе 
тленни материала ме кара да тър-
ся превъплъщение на всяка лампа в 
скулптура, с нейния смисъл и раз-
каз.“ Адриана Бояджиева

Дори на Софийското Ларго, където 
в миналото е царяло оживление и ин-
тензивен културен живот, по време 
на фестивала беше ситуирана Хар-
тиената улица със своите малки 
hand-made хартиени вълшебства, из-
работени от хартия дрехи, сувенири, 
миниатюрни ръчно изработени книж-
ки с хайку, кукли в различни размери  – 
от джобен формат до големината на 
човешки ръст. Един от приоритети-
те на фестивала винаги са били мла-
дите творци и техните дебюти.

Фокусът на фестивала в неговото 

тазгодишно издание бе културният 
диалог между българската, европей-
ската, азиатската и латино-амери-
канската култура, които съжителст-
ваха заедно в общи експозиции. Част 
от събитията след тази дата до 
края на годината ще бъдат предста-
вени и в други градове на страната и 
чужбина, в чест на българското пред-
седателство на ЕС през 2018 г. – чрез 
филми, изложби, презентации, лек-
ции. Проекти ще гостуват в Париж 
и Страсбург (Франция), Сао Паоло и 
Бело Оризонте (Бразилия), Хелзинки 
(Финландия).

Своята популярност фестивалът 
дължи на посланията, които носи вся-
ка една проява. Не случайно е избрано 
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мотото на фестивала „Спаси приро-
дата с изкуство“, което се превърна 
в идейно ядро и съдържателна плът-
ност на фестивала. 

„Чрез красотата на изкуството 
може да бъде преодолян сблъсъкът 
между човека и природата. Пред 
нас е един фестивал, обединен око-
ло идеята, че посредством изку-
ството, което се явява медиатор 
между човека и заобикалящата го 
среда, може да бъде постигната 
хармония“. Даниела Тодорова

Презентирането на България зад гра-
ница е свързано с председателство-
то на страната ни на ЕС през след-
ващата година. Художниците Тодор 
Тодоров и Даниела Тодорова предста-
виха дългосрочния си проект „Древни 
послания“, чийто център е природно-
то и духовното наследство на Бълга-
рия и неговата връзка със световни-
те традиции и култури. В галерията 
„Мисията“ бе изложен фрагмент от 
иначе мащабния проект на създате-
лите на фондация АМАТЕРАС. В до-
пълнение бяха прожектирани и някол-
ко кратки филма. Това беше едно от 
ключовите събития на фестивала.  

В цялото многообразие от събития 
имаше една светла нишка, която 
преминаваше през всички тях – но-
вото разбиране за света чрез но-
вите технологии и експерименти, 
което предизвика изключителен ин-
терес. Проведеният уъркшоп за хора 
със зрителни проблеми и уъркшоп за 
емигранти бяха доказателство за 
близката връзка между изкуството 
и горещите точки на нашето еже-
дневие. Бежанският проблем, социал-
ното неравенство, трудният живот 
на хората с увреждане не са убягна-
ли от полезрението на творците в 
цял свят – тяхното интерпретира-
не имаше специално място на София 
Хартиен Арт Фест.
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„ДОКОСНИ ПРИРОДАТА“

По време на двучасовия уъркшоп в га-
лерия „Финес“ под ръководството на 
бразилската художничка Анджела Бар-
бу, за кратко се опитахме да живеем 
в света на тъмнината. Едва ли ще 
можем съвсем и изцяло да разбираме 
незрящите хора и как те се ориенти-
рат в околния свят, но поне се опита-
хме да си представим, че сме на тяхно 
място. Анджела не е просто художник, 
но и активно се опитва да провокира 
зрителя да излезе от удобното кре-
сло на собственото си благополучие, 
да се огледа наоколо и да види колко 
много несправедливости биха могли 
да бъдат поправени. През целия си жи-
вот тя работи с организации, чиито 
приоритети са социалните проблеми. 
В резултат на това подготвя двата 
изнесени пред българска публика уърк-
шопа – за хората със зрителни пробле-
ми, и пърформанса „Летящи спомени“, 
свързан с мигриращите хора, които са 
загубили всичко, освен надеждата за 
по-добро бъдеще.

„Концепцията за този проект се 
вписва чудесно с изследовател-
ската тема на София Фартиен 
Арт Фест 2017, която като во-
деща нишка се стреми към по-до-
бър свят, в който творците имат 
ролята да предават на хората 
собствената си идентичност и 
грижа за света“. Анджела Барбу

Бразилската художничка сподели чрез 
много интересна презентация рабо-
тата си във фондация „Мемориал на 
Латинска Америка“. В музея инстали-
рат светещи линии по пода в галери-
ята, свързани със специално устрой-
ство, които да помагат на слепите 
хора да се ориентират в простран-
ството и да ги насочват накъде да 
вървят. Мемориалът на Латинска 
Америка има двор с 500 квадратни 
метра – огромно пространство, в 
което незрящите хора трудно се ори-
ентират без помощ. 
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Анджела сподели и опита си от орга-
низираните работилници за незрящи 
хора, за работа с глина и грънчарски 
колела. Интересно е, че слепите хора 
са имали възможност да пипат жи-
вите лица на своите модели и така 
да направят своите скулптурки от 
глина. Това е много добър опит, тъй 
като имат възможност да се докос-
ват един друг, докато ние, зрящите, 
не сме свикнали по този начин да до-
косваме лицата си.

В друга работилница изграждат стаи 
като в къща – с кухня, спалня и т.н. 
В тази работилница са участвали 
и зрящи хора, които имат за задача 

да сложат маски на лицата си, след 
което да извършват някои ежедневни 
дейности като сипване на чай, кафе в 
чаша и пр. Накрая хората излизат от 
уъркшопа тотално променени, защо-
то са усетили какво е това да не виж-
даш и да се движиш в пълна тъмнина. 

Анджела Барбу е написала две кни-
ги, които се отнасят до работа със 
слепи хора. В първата има тактилни, 
релефни изображения, а втората съ-
държа стихове на поет, загубил зре-
нието си в напреднала възраст.

Много любопитна идея сподели с 
присъстващите бразилската худож-
ничка – да представят релефни изо-
бражения на латино-американски из-
вестни произведения на изкуството 
и занаятите. Този проект е предста-
вен в Мексико, Еквадор, Гватемала, 
Перу, Боливия. Имат опита на незрящ 
колега, който не желае да посещава 
музея, понеже нищо няма да усети 
и да разбере. Обикновено той носи 
вкъщи каталога от музея, върху кой-
то разговарят дълго и му обясняват 
същността на експонатите. 

Така на Анджела й хрумва да напра-
ви специален каталог. Дълго време 
мислят как да направят рисунки за 
слепи хора, така че тактилно да усе-
щат музейните предмети. Някои ху-
дожници в Латинска Америка правят 
каталози на Брайловата азбука, но 
не е достатъчно само да се прочете 
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текстът. Решават да намерят начин 
незрящите да усетят релефно пред-
мета, който се намира в музея.

Тогава намират хартия с микрогра-

нули, пропита с вещество, което при 

нагряване, там, където е било рису-

вано, се надига и се получава релеф-

на рисунка. Дори могат да се усетят 

нюансите на черното и сивото. Ре-

шават, че могат да използват тази 

специална хартия, за да направят ре-

лефни изображения на експонатите в 

музея.

Първата фигура, върху която се спи-

рат, е дървен лъв. Незрящият започ-

ва да обяснява какво чувства, когато 

прокарва пръсти върху лъва. Според 

него най-важната част е гривата му, 

затова решават да направят върху 

хартията релеф на главата му. Пра-

вят скулптура и се питат от какъв 

ъгъл да нарисуват лъва върху харти-

ята. Мнението на зрящия художник 

твърде много се различава от това 

на незрящия човек.

„Тогава разбрах, че не мога да бъда 

съдия на моята работа“.

Избират ъгъл, който всички зрящи 

отричат, считайки, че нищо добро 

няма да се получи. Но незрящият ко-

лега счита, че това е най-добрият 

вариант. Следва дълъг процес на ма-

нипулации на изображението с фото-
шоп, докато накрая се спират на едно 

от тях. Две години са им нужни, за 
да пренесат това изображение върху 
хартията. Процесът се оказва много 
бавен, докато се нанесе изображе-
нието, после да се изпече хартията...

Правят и други подобни изображения – 
на арфа, например. Там се появява дру-
га трудност – струните трябва да са 
по-дебели, за да се усещат, я корпусът 
на арфата трябва да се направи много 
деликатно, понеже при изпичането е 
възможно хартията да  избухне като 
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пуканки заради високата температу-
ра и микрогранулите в нея.

Продължават експериментите с 
други артефакти - глинени съдове и 
фигурки, свързани с културата на Ла-
тинска Америка, върху които има ри-
сунки. Много време отнема да разбе-
рат как може да се направят релефни, 
особено за да могат да се усещат 
картинките по дрехите, и т.н.

Книгата с релефните изображения е 
уникална и копие от нея се съдържа 
в Лувъра – самата тя се счита за 
предмет на изкуството. Но е много 
тежка и не може да се носи винаги в 
дамската чанта. 

Този проект се оказва ключов за ху-
дожничката. Тя споделя, че е започ-
нала да вижда света по начин, по кой-
то не е можела до този момент. След 
което тя започва да прибавя релефни 
изображения в своите работи. Об-
щуването с незрящи хора оказва съ-
щото влияние върху творчеството 
на още една бразилска художничка, 
известна в цяла Латинска Америка – 
Мария Бономи. Тя трябва да израбо-
ти релеф в метрото, дълъг 70 метра, 
като включва в работата и незрящи 
хора, с чиято помощ реставрират 
предмети, намерени на метростан-
цията, и правят предмети от глина, 
които поставят в самия панел.

Един друг интересен проект на Андже-
ла Барбу се намира в стара изоставе-
на индустриална сграда. В продълже-
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ние на два месеца тя трансформира 
пространството в една от стаите, 
поставяйки провесени пеперуди. 

„Исках да направя същите пепе-
руди за комуникация с незрящите 
хора. Тогава направих тази инста-
лация с тънки копринени нишки, за 
да усещат полета на пеперудите“.

В друг проект тя използва миризми и 
звуци... 

Бразилската художничка сподели иде-
ята за арт образование при децата, 
насочено към уважение към незрящи-

те – това отношение трябва да се 
възпитава, понеже децата не се раж-
дат научени как да постъпват, кога-
то срещнат сляп човек. И не само де-
цата, но и възрастните не знаят как 
да комуникират с незрящи. Затова и 
нейната работа чрез изкуството е 
насочена именно в тази посока.

Втората част на уъркшопа беше 
практическа. Някои от нас за пръв 
път докосвахме ръка на друг човек 
съзнателно с изследователска цел и 
със затворени очи, без да виждаме и 
се опитвахме да разберем текстура-
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та на дланта, пръстите, дали е глад-
ка или грапава кожата на ръцете. До-
косвахме собствените си лица и за 
пръв път се опитахме да опознаем 
собствените си лицеви черти, фор-
мата на главата, носа, ушите, все 
едно, че ще моделираме главата си с 
глина...

После правихме глинени топчета със 
затворени очи, разбъркахме ги и се 
опитахме да познаем нашето топче 
само с докосване. Рисувахме със за-
творени очи, правихме отпечатъци 
върху листове, рисувахме с въглен 
върху кората на дърво... Беше наис-
тина невероятно преживяване!

„Ако сравним рисунките, които сме 
направили с отворени очи, гледай-
ки глината, винаги правим сте-
реотипни рисунки, нещо червено, 
нещо, което изпъква в мислите 
ни. Този уъркшоп има за цел да ви 

изведе от стереотипното мисле-
не на формите, които познавате. 

Защото няма правилен начин за 

рисуване, нито неправилен. Много 

лесно е да се нарисува лице с ли-

ниите, които знаем, но във всеки 

един момент лицето е различно, с 

различни черти, поради изобразе-

ната различна емоция. Много по-

чувствено е, когато рисувате без 

да гледате. Незрящите рисуват 

много по-чувствено, отколкото 

зрящите“. Анджела Барбу

Удивително е колко много неща мо-

гат да се кажат на езика на харти-

ята. София Хартиен Арт Фест ни 

показа, че хартията не служи само да 

пишем върху нея, но тя самата може 

да разказва безброй чудати истории. 

Нейните разкази стигат далеч отвъд 

пределите на ежедневието и разши-
ряват хоризонтите ни.
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