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Преди няколко месеца виртуалното простран-
ство се “взриви” от скандал. Скандалът беше 
породен от изказване на предстоятеля на Ру-
ската православна църква, патриарх Кирил, 
относно неправилното разбиране и прилагане 
на концепцията за гражданските права и сво-
боди. Той беше цитиран от медиите като враг 
на свободното гражданско общество и човеш-
кото право на избор, заради употребата на из-
раза „ереста на човекопоклонничеството“; и 
неговата позиция беше наричана средновеков-
на и мракобесна. С това определение мнозина  
окачествиха и Православната църква в Русия, 
свързвайки съвременното руско православие 
с политиката на държавно управление. Срещу 
позицията на патриарха, че е недопустимо без-
условно „да се установява със закон правото на 
човек да прави избори, включително греховни, 
които противоречат на Божията воля, кон-
цепцията за святост и тази за Бог“ издигнаха 
глас и руски политици и общественици, чиито 
позиции могат да се обобщят с изявлението на 
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цитирания от българските медии Бо-
рис Вишневски, член на общинския съ-
вет на Санкт Петербург: „Човешките 
права и свободи се определят от духа 
и буквата на руските закони, а не от 
Божието слово.“

Този скандал е част от периодично 
възпламеняваните и затихващи реак-
ции на широката общественост сре-
щу всяка църковна позиция, свързана с 
призиви за ограничаване или критику-
ване на определени обществени про-
яви, които Църквата счита за вред-
ни, противоестествени, подлагащи 
на риск физическото и психическо 
здраве и духовен интегритет на чо-
века. Имат ли място ограниченията 
на индивидуалните права и свободи в 
едно демократично общество и какъв 
критерий би могъл да бъде приложен, 
за да се прецени целесъобразността 
и допустимостта на такива ограни-
чения? Съществува ли универсален 
критерий и има ли право църквата 
да говори на онези членове на обще-
ството, които не се идентифицират 
с нея? Предлагаме ви повече по тема-
та в пространна статия, посветена 
на проблема за свободата и нейните 
социални проявления. Изследването 
търси отговор на въпроса какво оз-
начава свободата в светлината на 
църковното учение за човека и как се 
проявява тя в отделната личност, в 
нейната връзка с другите, в устрой-
ството на човешките общества.  
Възможно ли е свободно общество 
от несвободни хора и какво означа-
ва едно общество да е свободно – 

вижте в текста на дякон Артемий 

Силвестров, а също и в някои от по-

литическите философско-религиозни 

размисли на Стоян Михайловски.

Като част от темата за граждан-

ските свободи в Русия и в част-

ност – свободата в изкуството, кое-

то интерпретира теми, свързани с 

религиозните чувства, предлагаме 

два коментара на руски свещеници. 

В тях е представена църковната по-

зиция към някои смущаващи форми на 

граждански протест от името на 

църквата срещу предстоящото раз-

пространение на игралния филм „Ма-

тилда“. Филмът е посветен на руски-

те новомъченици, император Нико-

лай II и царското семейство, и излиза 

в навечерието на стогодишнината 

от убийството им. 

В този брой на „Свет“ ви предлагаме 

и разсъждения, свързани с налагане-

то на ограничения и предоставяне на 

свобода като процес на възпитание 

на детето в семейството. 

Подготвили сме още полезни матери-

али, свързани с духовната и практи-

ческа подкрепа на хора, които прежи-

вяват психични проблеми. В броя ще 

намерите и материали за култура. 

Очеркът за Иван Милев (1897 – 1927) 

е посветен на годишнините от раж-

дането и смъртта на големия българ-

ски художник.

Приятно четене!
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З а  п р а в а т а 
н а  ч о в е к а 
и  е р е с т а 

Дякон Артемий Силвестров

Във връзка с огласено от медиите 
изявление на патриарха на Руската 
православна църква Кирил, в което  
се говори за човекополонничество
то като за нова ерес, което поро
ди дебати и в българската публич
ност, предлагаме следващите раз
съждения.

на човекопоклонничеството
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П
рез последните десетиле-
тия в обществото посто-
янно се дебатира темата 
за правата на човека. Дос-

коро възприемахме гражданските 
свободи като една от висшите цели 
на демократичния свят, към която е 
необходимо да се стремим с всички 
сили.

Обаче днес много от нас достигнаха 
до извода, че катастрофалната мо-
рална и духовна деградация, безусло-
вен фактор в живота на съвременни-
те т.нар. цивилизовани общества, е 
следствие именно на тази фактиче-
ски неограничена свобода. Христи-
янските мислители отбелязват, че 
тези негативни и обезпокояващи яв-
ления, с които човечеството навлезе 
в третото хилядолетие се коренят в 
убедеността, че всеки индивид при-
тежава особено право да определя 
кое е добро и кое –  зло. Именно подоб-
на релативна „философия“ на човеко-
поклонничество формира това убеж-
дение, че личната свобода, разбирана 
като презумпция за неограничена 
себеизява, е главното, изчерпващо и 
единствено разбиране за свобода на 
човека. Подобна идеология на войн-
стващ антропоцентризъм, предпола-
гаща презумпция за съществуването 
на личната човешка свобода извън 
общозначимите критерии за добро 
и зло се разглеждат като първично и 
необходимо условие за съществува-
нето на цивилизованото общество.

Все повече ни безпокои фактът, че 
тази идеология поставя пред себе си 
задачата да наложи греха като нор-
ма за човешкото общество, което 
несъмнено води към деградация на 
личността. Не без основание някои 
мислители предполагат, че подобна 
„свобода“ е само един вид манипула-
тивен инструмент, брилянтно из-
ползван от някой друг.

Светейшият Московски и на цяла Ру-
сия патриарх Кирил пише:

„Подобни философски възгледи бих
ме нарекли ерес, щом толкова много 
християни ги приемат и поставят 
правата на човека повисоко от сло
вото Божие. Днес ние говорим за 
глобалната ерес на човекопоклонни
чеството – нов вид идолопоклонниче
ство, изтръгващо Бога от човешкия 
живот. В глобален мащаб никога до
сега не се е случвало. Именно срещу 
тази главна ерес на съвременност
та, която може да доведе до апока
липтични събития, Църквата трябва 
да насочи своята сила.“.

Свети Иларий Пиктавийски пише:

„Злобата на еретиците ни принужда
ва да обличаме в думи това, което се 
открива при съзерцаването и за кое
то би трябвало да мълчим“.

От гледна точка на християнското 
богословие, такива понятия като 
„личност“, „свобода“, „любов“ се от-
насят към така наречените прос-

на човекопоклонничеството
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ти реалии. Те са дадени от Бога на 
човешката личност като базисни 
категории (състояния и чувства). 
В светлината на християнската ан-
тропология те са „първоначалата“ 
на човешкото естество. Да опишем 
първоначалата (простите реалии) с 
помощта на някакви понятия (имащи 
някаква структура на възникването, 
а оттук и естествена не-простота) 
е невъзможно. Именно за да не про-
менят същността, християнските 
писатели не са бързали да дават на 
тези реалии рационални определения 
и антропологични формулировки. Тра-
диционното общество напълно се е 
задоволявало с фрагментарни мисли и 
напътствия относно външната сво-
бода на човека, които християнските 
учители са оставили със своите ас-
кетични и духовно-нравствени поуче-
ния, посветени на по-общи теми.

Обаче във века на нравствения и ак-
сиологичен релативизъм, постмодер-
нисткия индивидуализъм, характе-
ризиращ се с абсолютизация на лич-
ната свобода, до известна степен 
е възможно да твърдим, че такова 
повърхностно, чисто външно разби-
ране за човешката свобода е най-
значимата, широко разпространена 
и агресивно насаждана мирогледна 
ерес. Пред християнските писатели 
стои задачата да дадат грамотни, 
обективни и понятни отговори на 
тези агресивни предизвикателства 

на съвременността, стъпвайки върху 
светоотеческото наследство, но на 
език, достъпен за нашите съвремен-
ници.

Понятието ерес не е лоша дума или 
унищожителен епитет. В древног-
ръцкия език думата ерес (αἵρεσις) 
означава „избор“, „течение“, „направ-
ление“. Ереста е актуализация на из-
вестна частност (детайл) на опре-
делена реалия, в ущърб на цялостно-
то и всестранно нейно възприемане 
и разбиране. Именно това се случва 
днес в съвременната западна култу-
ра, където разбирането за свобода 
се изчерпва със съвкупност от външ-
ни юридически (граждански, полити-
чески) права (граници на себеизява). 

Истинското и всестранно 
разбиране за свободата като 
категория, дадена от Бога, и 
качество на човешкото ес-
тество включва вътрешната 
свобода на човека: психологи-
ческа, нравствена, духовна. 

Извън всякакво съмнение, всяка ерес 
ограничава мисълта и формира из-
кривено разбиране на тези или оне-
зи реалии и величини. Ако приложим 
това твърдение към нашата тема, 
можем да кажем, че всяка ерес води 
към несвобода.

Привеждането на дадените от Бога 
качества на свободата на човешката 
личност изключително към външни 

6
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аспекти – юридически и граждански 

права, е равносилно на това някой да 

свежда феномена на човека с негова-

та сложност и многоструктурност 

изключително до неговата външна 

телесна обвивка, при това грубо иг-

норирайки неговата духовна и психи-

ческа енергия. Само пълното и все-

обхватно разглеждане на реалиите, 

в нашия случай – феномена на човеш-

ката свобода, може да способства за 

истинското, а не лъжливо и половин-

чато нейно възприемане. В тази връз-

ка е необходимо да разгледаме от 

всички страни феномена на човешка-

та свобода и да дадем съответства-

ща оценка на външната, юридическа 

свобода на човека от гледна точка 

на традиционния християнски миро-

глед. Наша задача е да съберем в едно 

смислово пространство различни бо-

гословски съждения на светите отци 

и съвременни православни мислите-

ли относно феномена на човешката 

свобода, съпоставяйки ги с външните 

свободи на гражданина.

Господ Иисус Христос казва: „и ще по-

знаете истината, и истината ще ви 

направи свободнии“ (Йоан 8: 32). 

Истинската свобода е свободата на 

човека от греха (нарушенията на нрав-

ствения закон). Това е способност на 

личността да преодолява и превъзмог-

ва страстите, последствията от по-

вредената от греха природа. 

Защо свободата и познание-
то на истината са свързани? 
Свободата подразбира сво-
бода на избора, която се осъ-
ществява всеки миг в различ-
ни ситуации. Ако човек греши 
в процеса на избора, това оз-
начава, че той не притежава 
правилен (т.е. истински) ми-
роглед и не е способен да даде 
адекватна оценка на дейст-
вителността и на самия себе 
си. 

Много често личността на такъв чо-
век е умело манипулирана от страс-
ти (греховни наклонности). В такова 
състояние той е способен да прави 
грешка след грешка и в крайна смет-
ка неговата свобода се превръща в 
заложница на неговата греховност и 

деградация. 

Можем да го кажем и така: ис-
тинската свобода е свобода-
та на човека от неправилния 
избор. Парадоксите на ситу-
ацията ще бъдат разгледани 
подробно по-долу.

Днес е много важно да покажем, че 
такива понятия като „грях“, „страс-
ти“ не са просто спекулативни ка-
тегории на религиозната философия, 
а обективни негативни реалии от 
нашето битие, потвърдени от са-
мия живот. Ние ясно осъзнаваме, че 
зоната на очевидност за нас и наши-

7
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те читатели може да е напълно раз-
лична. Това, което за православния 
християнин е абсолютен авторитет 
(думи на апостол Павел или на свети-
те отци), на страничния наблюдател 
може да не говори нищо. Отчитайки 
това обстоятелство, ще се поста-
раем да приложим обективни аргу-
менти в полза на нашите твърдения 
с примери от живота, посредством 
подтик към емпирично познание на 
човека, наблюдение върху себе си и 
накрая ще приведем тъждествени 
свидетелства на хора в мирогледен 
план, придържащи се към различни 
възгледи.

Новозаветното учение подразбира 
свободата еднозначно и подчертава 
ценността и уникалността на чо-
вешката личност. 

Съвсем не е случайно, че имен-
но в християнската култура 
възникват, осъществяват се 
и еволюират идеите за соци-
ална свобода, чиито плодове 
са легитимното равнопра-
вие на различните социални, 
национални и професионал-
ни групи на обществото. Но 
християнството никога не е 
разглеждало външните граж-
дански свободи или така наре-
чените права на човека като 
някаква безусловна и самодос-
татъчна ценност. 

То не ги разглежда извън реалния духов-
но-нравствен контекст, извън поняти-
ята полза и вреда, извън категориите 
добродетел и грях.

Съгласно християнската сотириоло-
гия единствената истинска цел в жи-
вота на човека е достигането на Не-
бесното Царство, а всичко останало 
се възприема като средство за дос-
тигане на тази цел. С други думи, за-
дачата на християнина е свободно да 
избере благото (доброто) и свободно 
да отхвърли злото (греха), за да дос-
тигне богоподобно състояние – сво-
бода от злото и греха. Граждански-
те свободи могат да се разглеждат 
като спомагателни условия, при това 
не най-важните, за осъществяване-
то на акта на свободен избор – при-
добиването на духовна свобода. В 
това отношение задачата на обще-
ството и държавата е създаване на 
такава правова система, включваща 
сферата на „правата и свободите на 
човека“, която би ограничила разви-
тието и разпространението на ду-
ховните болести, би способствала 
за минимизацията, а в идеал –  и за 
изцелението от греха. 

Правата и свободите, ут-
върждавани не върху идеята за 
християнска любов и без духо-
вен и нравствен контекст, се 
оказват извън това, което на 
човешки език се нарича благо, 
живот и свобода.
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Мирогледен конфликт. 
Реалността на греха

Първото, което е необходимо да на-
правим за систематизираното изло-
жение на християнския възглед върху 
феномена на човешката свобода, е да 
изясним значението на някои понятия 
или да се договорим за еднозначното 
им разбиране. 

Доколкото свободата е не-
мислима извън нейния носи-
тел, то първото, което е не-
обходимо да изясним, е разби-
рането за човека от гледна 
точка на християнската ан-
тропология. 

Ако става дума за свободата на чо-
века, то тя може да се разглежда 
изключително при нейното съпоста-
вяне със състоянието на несвобода. 
На свой ред състоянието на несво-
бода ни задължава да назовем точ-
но източника или причината за тази 
несвобода.

В нашия случай, когато от уста-
та на православния свещеник звучи 
фразата, че „истинската свобода е 
свободата на човека от греха“, то в 
отговор можем да чуем, че „грехът е 
термин, който няма смисъл зад гра-
ниците на религиозното съзнание“. 
В източните и езическите религии 
също отсъства понятие за грях, по-
добно на това, изложено в ученията 

на авраамистичните религии. Ако 

човек не се причислява към христия-

ните, мюсюлманите или юдеите, то 

за него християнското разбиране за 

висшата свобода като свобода от 

греха се превръща в безсмислица, за-

щото в края на краищата свобода се 

нарича „независимост от това, кое-

то не съществува“. В тази ситуация 

е особено важно да уточним, какво 

разбираме под „грях“.

От християнска гледна точка, гре-

хът не е просто нарушение на ня-

какви доминантни етични правила, 

установени в обществото от някоя 

религия, които са субективни и вре-

менни, следователно възможни за 

изпразване от съдържание. Грехът е 

онтологична обективна реалия, при-

състваща в света, независимо от 

това признава ли се нейната реал-

ност или не. В човека присъства ес-

тествен нравствен закон и грехът е 

нарушение на този закон. Доброто и 

злото са обективни реалии, това са 

енергии, които душата възприема, 

вследствие на получената от човека 

информация и извършването на опре-

делени добри и лоши постъпки.

В съвремения светски младежки реч-

ник под грях се разбира нещо забране-

но, но привлекателно. От християн-

ска гледна точка, грехът не е просто 

9



10 11

лоша постъпка, формално противоре-

чаща на заповедите или на законите. 

Говорейки с езика на християнското 
богословие, грехът е повреденост на 
човешката природа, вследствие на 
личния грях на Адам. В светски план 
можем да кажем, че грехът е съвкуп-
ност от всички несъвършенства на 
човешкото естество, започвайки 
от склонността към лоши постъп-
ки, различен род психически и хими-
чески зависимости и завършвайки 
с общата болестност на човешка-
та природа и смърт. Гръцката дума 
αμαρτία (грях) буквално се превежда 
като „грешка“, „пропуск“, „извън цел-
та“. Затова грехът е всичко това, 
което отклонява човека от пътя към 
спасението. 

Но ако възприемем чисто мате-
риалистичния подход, то всеки 
внимателен човек, наблюдавайки 
себе си, прекрасно знае, че той 
обективно е по-лош, отколкото 
би могъл да бъде. 

Можем да го кажем и по друг начин: 
грехът е вреда, изходяща от самия 
човек и последвана от ущърб (ма-
териален, психологически, духовен) 
за самия човек и за околната дейст-
вителност. Преподобният Исаак 
Сириец, христиански светец от VII 
– VIII век, пояснявайки какво е грях, 
пише: 

„Грешникът прилича на куче, кое-
то ближе пила и не забелязва 
причиняваната вреда, опиянявай-
ки се от вкуса на собствената 
си кръв“. 

В традицията на Източната църква 
грехът се възприема не само в юри-
дическо отношение като простъп-
ка (като правонарушение), но преди 
всичко като болест (нравствена, 
духовна), измъчваща човека и цялото 
човечество.

Феноменът на 
историософията

За да аргументираме нагледно наше-
то последно твърдение, ще се опи-
таме да се обърнем към най-важния 
феномен на историософията. Разви-
тието на историята на човечест-
вото има драматичен, да не кажем 
трагедиен характер. През цялата си 
история човечеството се стреми 
към благо, щастие, което то вижда 
в сигурността, мира, съгласието и 
справедливостта. Обаче наблюдава-
ме въпиющи нарушения на тези ос-
новополагащи нравствени принципи. 
Поразяват ни непрекъснаните войни, 
убийства, геноцид над цели народи, 
експлоатация и робство. Цивилиза-
циите се сменят чрез ненавист и 
насилие. 
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Как да си обясним такова не-
съответствие между ясното 
нравствено човешко самосъз-
нание и кървавото, варварско 
практическо осъществяване 
на човешкото битие в исто-
рическото пространство? 
Къде е причината за това 
трагедийно и абсурдно разви-
тие на човешката история?

Философите от ново време са се 
опитвали да обяснят този феномен 
с това, че човешкият ум е недоста-
тъчно пълноценен, но с развитието 
на прогреса човечеството ще се 
избавя от предразсъдъците, миро-
гледните „химери“, „умствените“ не-
достатъци и ще построи достойно 
или даже идеално общество. Обаче 
тази безусловно красива философ-
ска идея показа своята пълна несъс-
тоятелност: настъпилият „прогре-
сивен“ и „механизиран“ XX век беше 
много по-безчовечен и жесток както 
по броя на човешките жертви, така 
и по остротата на политическите 
интриги от всички предходни епохи. 
XXI век доведе човечеството до та-
кива глобални кризи (екологическа, 
хуманитарна), които не е познавал 
Древният свят. Дори възниква на-
пълно закономерен въпрос: свидете-
ли сме на еволюция на човечеството 
или на деволюция?

Психологическият феномен 
homo sapiens

Вече казахме, че всеки homo sapiens, 
наблюдавайки себе си, прекрасно 
знае, че той обективно е по-лош от-
колкото би могъл да бъде. Източни-
кът на това несъвършенство не са 
някакви външни фактори, а вътрешни 
причини: слабост, леност, малоду-
шие, страх, (всичко това, което на 
светски език се нарича слабост на 
духа). Не е случайно, че „житейската 
мъдрост“ без да цитира Светото 
Писание или Предание, в своя арсе-
нал съдържа такива афоризми, като 
„език мой – враг мой“, „главният враг 
на човека е той самият“ и т.н. Сама-
та човешка мисъл, дори незапозната 
с християнското учение, свидетел-
ства, че в самата човешка природа 
е заключено нещо, което пречи на чо-
века да е съвършен или в достатъчна 
степен да осъществява това, което 
е замислил и смята за правилно и не-
обходимо.

В една своя песен Борис Гребенщиков 
пее:

„Но мы идем вслепую в странных 
местах, И все, что есть у нас – это 
радость и страх, 
Страх, что мы хуже, чем можем, 
И радость того, что все в надежных 
руках…“

Много от нас са готови да се съгла-
сят, че силните емоционални със-
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тояния, като гняв и злоба, в които 
изпадаме често по повод на някакви 
външни произшествия, са способ-
ни да изкривяват възприемането на 
околната действителност. Много 
от нас също са убедени, че такива 
състояния, като завист, ревност, 
тщеславие, които могат да не се 
проявяват в поведението ни способ-
стват за неадекватното ни възпри-
емане на действителността. Всеки, 
приел кардинално жизнено решение в 
състояние на някоя от тези страсти, 
може да съжалява цял живот и да си 
блъска главата в стената: „Какво на-
правих?“. В още по-голяма степен чо-
вешкият разум и воля са зависими от 
инстинкта за продължение на рода. 
На това „поприще“ даже най-умните 
в светско отношение хора, увлечени 
от страстите, извършват безумни 
постъпки, водещи до жизнени ката-
строфи.

Съвсем неслучайно даже в светския 
речник тези движения на душата (за 
нерелигиозните – някаква вътрешна 
сфера на човешкото естество) се на-
ричат страсти. Често причините за 
възникването и процесът на проти-
чане на тези душевни или психологи-
чески състояния (страсти) не се под-
дават на никакво рационално обясне-
ние. Разумният човек, едновременно с 
това успешен и богат, може да бъде 

измъчван от чувство на завист, дори 
без каквито и да била рационална при-
чина. По примера на известни арти-
сти знаем, че homo sapiens, известен 
и уважаван може да страда от липса 
на внимание и почит, нищо че и пър-
вото, и второто у него са в изобилие.

Даже при прием на храна невинаги 
сме способни да се контролираме – 
колко вреди нанася на организма и ду-
шата ни баналното чревоугодие и пи-
янството. Всички тези действия се 
извършват от homo sapiens – разум-
ния човек. Всеки от нас, който внима-
телно наблюдава себе си, добре знае, 
какво е това страст и как възниквай-
ки буквално от нищото е способна да 
разруши живота ни. 

Фактът на глобалното без-
силие на човека спрямо самия 
себе си и околната действи-
телност развенчава утопич-
ните идеи на антропоцентри-
зма. 

Всички помним, как в самото начало 
на „Майсторът и Маргарита“ в знаме-
нития диалог между Воланд и Берлиоз 
М. А. Булгаков показва цялата безпо-
мощност на човека, комичността на 
неговата самоувереност („човек – 
това звучи гордо“), цялата несъсто-
ятелност на неговите горделиви на-
пъни да управлява „целия живот“. Едно 
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е възникналата моментна страст, а 
съвсем друго – пряката зависимост 
от постоянното повторение на опре-
делен грях. Такава ситуация ярко ха-
рактеризира загубата на личностна 
свобода на човека. В края на краища-
та страстите започват да контро-
лират целия ни живот и във всички 
случаи го водят към злото.

Разумният човек не може да разсъж-
дава за свободата и несвободата, 
без да има предвид още една крайно 
негативна и ярка характеристика на 
нашето време. Става дума за раз-
личните зависимости: алкохолизъм, 
наркомания, хазарт, никотинова за-
висимост, сексуална зависимост, 
интернет зависимост и т.н. Но 
възможно ли е да свеждаме всички 
зависимости изключително до въз-
действието върху човека на различ-
ни химически вещества (алкохол или 
наркотици) или до манипулацията на 
неговата нервна система и инстинк-
ти? Проблемът на съвременните 
зависимости е много по-сериозен 
и широк. Още в началото на XX век 
бъдещият новомъченик протойерей 
Сергий Лебедев пише:

„Все повече и повече хората стават 
роби на външните условия на живот, 
непрекъснато усложняващите се него

ви форми и свързаната с тях жестока 
борба за съществуване, за влияние, за 
власт, борба на страсти и самолюбия, 
борба на всичко дребнаво и злобно…“

Извън всякакво съмнение, тези външ-
ни условия на живот са способни да 
ни доведат до несвободата и роб-
ството. И може ли човек, намиращ се 
под влиянието на някоя зависимост, 
да бъде свободен, дори когато външ-
ните юридически възможности ня-
мат граници?

Подобни примери можем да приве-
дем колкото искаме и всички те 
свидетелстват за наличието в чо-
вешката природа на много серио-
зен пропуск, който има онтологичен 
характер. Нека зазадем още веднъж 
въпросите: Каква е причината за 
трагичното и абсурдно развитие на 
човешката история? Как да обясним 
това непостоянно и неразумно пове-
дение на човека като личност? Само 
християнското учение за грехопаде-
нието, за повредеността на човеш-
ката природа е способно до извест-
на степен да отовори на тези въпро-
си. Даже човекът с нехристиянско 
съзнание е принуден да признае, че в 
нашия свят и особено в човека, обек-
тивно присъства това, което хрис-
тиянството нарича грях.
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Християнският възглед

Християнството свидетелства, че 
всеки човек е носител на тази по-
вредена човешка природа (лоша „на-
следственост“), която е възникнала 
при първите хора (Адам и Ева) в ре-
зултат на тяхното грехопадение. 
Личният грях (нарушение на Божиите 
заповеди) на Адам и Ева е прекъснал 
живата връзка между Бога и човека. 
Последствията са изкривяване на 
всички наши богодадени качества, 
разделяне на единното човешко съ-
щество на противоборстващи си ум, 
сърце и тяло. 

Първородният грях не е съдебна 
призовка, не е юридическа вина 
за греховете на далечните пред-
ци, а е наследствена духовна бо-
лест, която се изразява в глобал-
но разстройство на човешката 
природа.

Всички лични грехове на човека въз-
никват изключително на „почвата“ 
на повредеността на човешкото ес-
тество.

Човекът е неспособен сам да из-
мени тази „наследственост“, не 
може да излекува своята повре-
дена природа. 

Можем да се научим да сдържаме емо-
циите си, да укротяваме гнева си, 
да контролираме сексуалния нагон 

и даже в течение на много време да 

поддържаме този контрол, но няма 

как да гарантираме, че това състоя-

ние няма да бъде изгубено в резул-

тат на случайно външно въздействие 

или активизация на някоя вътрешна 

страст. Спокойно можем да наречем 

грехопадението на първите хора Все-

ленска катастрофа. Доколкото съ-

гласно християнското учение именно 

човекът е център на тварната все-

лена и онтологически е свързан с нея, 

то изкривяването на неговата приро-

да (грехопадението) се е отразило на 

състоянието на целия свят.

И така, ненормалността, непълноцен-

ността, повредеността на човешко-

то естество (което съгласно хрис-

тиянското Откровение е резултат 

от грехопадението на първите хора), 

неговото нравствено несъвършен-

ство, болестност, тленност е обек-

тивна реалност, с която ще се съгла-

си всеки разумен човек: и вярващият, 

и невярващият, и християнинът, и 

представителят на друга религия. 

Затова когато християнинът казва, 

че истинската свобода е свободата 

на човека от греха, тук се крие мно-

го по-дълбок смисъл, отколкото се оп-

итват да ни представят критиците 

на християнството: „Християните 

сами са си измислили някакви грехове 

и наричат свобода състоянието на 
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непричастност към това, което сами 
са си измислили“. Не. Християнското 
Откровение само свидетелства за 
истинската причина за тази онто-
логична болест, която е обективна 
реалност. Единствено и само христи-
янското учение в достатъчна степен 
дава ясно, непротиворечиво обяснение 
на този феномен на човешкото битие.

Само християнството, а именно Но-
вият Завет, утвърждава, че в Христа 
Спасителя, в общението с Бог Слово 
(съществува такъв богословски тер-
мин – θέωσις – обожение) човекът е 
способен да преодолее своята повре-
дена природа. Затова можем да твър-
дим, че

истинската свобода от христи-
янска гледна точка е обожение, 
способност на личността да 
съединява своята воля с волята 
Божия. Ако се опитаме да повто-
рим това на светски език, то с 
известна условност можем да 
твърдим, че свободата на човека 
е способност на личността да 
управлява и властва над своята 
природа.

Доколкото едно от последствията 

на грехопадението е и тленността 

на човешкото тяло, и като апотеоз 

на този процес – смърт та, то можем 

да кажем, че истинската свобода от 

християнска гледна точка е власт 

на човека над смъртта. По-точно – 
власт на Бога над смъртта, причаст-
ник на която може да стане и човекът.

Всички знаем, че в нашата действи-
телност (ако говорим на християн-
ски език – в падналия свят), уви, абсо-
лютното безсмъртие е невъзможно. 
Обаче християнската история свиде-
телства, че хората, вървяли по пътя 
на християнското усъвършенстване 
(в християнската традиция нарича-
ни светци) в една или друга степен 
са получавали от Бога власт над ес-
тествените природни процеси. Така 
древните мартиролози (списъци на 
мъчениците с описание на обстоя-
телствата на тяхната гибел) съ-
общават за качествено различни 
състояния на човешката природа на 
мъчениците за Христа, в това чис-
ло и в телесен аспект: нито оръдия-
та за изтезание, нито огънят, нито 
водата, или отровата не са могли 
да окажат върху тях съответното 
на тяхното предназначение дейст-
вие. Историята на християнската 
Църква свидетелства за факти от 
свръхестествен хапрактер: когато 
по молитвите на християнските све-
тии е оздравявал безнадеждно болен 
човек, или молитвата на самия болен 
е дала същия резултат. На всички са 
известни фактите за нетленността 
на мощите на християнските све-
тии, които също свидетелстват, че
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светостта на живота позволява 
на личността да преодолява ес-
тествените природни процеси, 
които на свой ред са следствие 
на повреденото естество и да 
оставя отпечатък в живота на 
материята.

Разбира се, скептиците могат да 

подложат на съмнение реалността 

на християнските чудеса. Обаче е 

малко вероятно, една фантазия или 

екзалтация да може да породи та-

кова количество най-различни сви-

детелства, които срещаме както в 

областта на историческата наука, 

така и в опита на ежедневието на 

много християни. Ясно е, че можем 

да измислим различни обяснения за 

тези явления, но всички те ще бъ-

дат противоречиви и непоследо-

вателни. Само християнството 

дава, не винаги очевидно, но напълно 

последователно, логично, аргумен-

тирано обяснение на всички та-

кива явления. Можем да кажем, че 

обожението на човека (човешката 

личност, човешката природа), кое-

то е цел и смисъл на християнския 

живот, прави човека властелин над 

страстите, над природата, както 

своята, така и околната. Можем 

да го кажем и иначе: нравствената 

чистота на човека го уподобява на 

Бога и позволява на Самия Всесилен 
Бог да действа в човека. Смисълът 
е в това, че 

състоянието на духовна свобода 
е истинската свобода, без коя-
то никакви юридически свободи 
и права на човека няма да на-
правят личността пълноценна, 
щастлива, а значи и истински 
свободна.

Вече отбелязахме, че човекът е цен-
тър на живата Вселена, но неговото 
естество е повредено и сам той не е 
способен да се промени, а често дори 
не се стреми да го направи. Тази по-
вреда може да бъде наречена по раз-
лични начини: „първороден грях“, ако 
използваме религиозна терминология, 
„човешко несъвършенство“ на езика 
на популярната философия и даже „чо-
вешко безумие“, на емоционалния език 
на поезията. 

Тълкуването на правата на чо-
века като висша и универсална 
основа на обществения живот 
неминуемо води до обществена 
и личностна деградация.

От християнска гледна точка, абсо-

лютен закон на битието е любовта 

и колкото повече в течение на целия 

си живот се приближаваме към спаз-

ването на този закон, толкова повече 

ставаме свободни и щастливи. Колко-
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то повече се отдалечаваме от този 
закон, толкова по-малко сме свободни 
и щастливи и толкова по-силно стра-
даме, произвеждаме зло, което изпит-
ваме върху самите себе си. В офици-
алния документ „Основи на учението 
на Руската Православна Църква за 
достойнството, свободата и права-
та на човека“ е казано:

„Именно любовта премахва всички 
противоречия между личността и 
околните, правейки човека способен 
напълно да реализира своята свобода 
и едновременно да се грижи за ближ
ните си и за Отечеството“.

Не е трудно да направим извод: само 
тези права и само в тези граници са 
достойни за обществено признание и 
одобрение от християнска гледна точ-
ка, които способстват възпитаване-
то у човека на истинска, т. е. христи-
янска любов и максимално пазят обще-
ството от това, което е способно да 
го разруши: от греха, който е обектив-
на реалност – предразположеността 
на човека към саморазрушение. 

Ако тези права и юридически нор-
ми не способстват за възпитава-
нето у човека на истинска любов 
или твърде лесно се поддават на 
изменение, то те не могат да се 
приемат за достойни.

От гледна точка на християнската 
аскетика, развитието на страсти-

те в най-голяма степен разрушава 
духа на любовта у човека. Коренът 
на тези страсти можем да търсим 
в триадата за която говори на авва 
Доротей: славолюбие, сребролюбие 
и сластолюбие. Цялата съвкупност 
от зло и страдания произлизат от 
тези три зли начала. Стремежът 
към слава, трупане на богатство 
и удоволствия унищожава у човека 
най-важното, което го прави човек –  
любовта. В общество, в което тези 
страсти се култивират, не може да 
има любов. Именно за това се гово-
ри в Евангелието: „И понеже безза-
конието ще се умножи, у мнозина ще 
изстине любовта“ (Мат. 24:12). Там, 
където любовта отсъства, присъст-
ва противоположното. Доколкото от 
християнска гледна точка любовта е 
живот, то липсата на любов е смърт 
(както потенциална, така и в крайна 
сметка реална).

Затова в официалния документ „Осно-
ви на учението на Руската православ-
на църква за достойнството, свобо-
дата и правата на човека“ пише:

„Свободата е една от проявите на 
Божия образ в човешката природа. 
По думите на св. Григорий Нисийски 
„човекът е станал боговиден и бла
жен, бидейки надарен със свобода 
(αὐτεξουσίῳ)“ („Слово за починалите“).

На това основание в своята пастир-
ска и практика Църквата много вни-
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мателно се отнася към вътрешния 
мир на човека и неговата свобода на 
избор. Подчиняването на човешката 
воля с помощта на манипулации или 
насилие от някакъв външен автори-
тет се разглежда като нарушаване 
на реда, установен от Бога. В също-
то време свободата на избора не е 
абсолютна и крайна ценност. Тя е по-
ставена от Бога в служба на човеш-
кото благо. Осъществявайки я, човек 
не трябва да причинява зло на себе 
си и околните. Обаче заради власт-
та на греха, свойствен на падналата 
човешка природа, нито едно човешко 
усилие не е достатъчно за постига-
нето на истинско благо…

Злоупотребявайки със свобо-
дата на избор, човекът изгуби 
другата свобода (ἐλευθερία) — 
свободата на живота в доброто, 
която е имал в първоначалното 
си състояние. 

Тази свобода връща на хората Госпо-
да Иисус Христос: „И тъй, ако Синът 
ви освободи, ще бъдете наистина 
свободни (ἐλεύθεροι)“ (Йоан. 8, 36).

В същия документ се казва:

„Признавайки ценността на свобода
та на избора, Църквата утвържда
ва, че тя неизбежно изчезва, когато 
изборът се прави в полза на злото. 
Злото и свободата са несъвмести
ми. В човешката история изборът 

на хората и обществата в полза на 
злото е довел до изгубване на свобо
дата и огромни човешки жертви. И 
днес човечеството може да тръгне 
по този път, ако такива безусловно 
порочни явления като абортите, са
моубийствата, разврата, извращени
ята, разрушаването на семейството, 
култа към грубостта и насилието, 
престанат да получават полагаща
та им се нравствена оценка и се оп
равдават с изкривеното разбиране 

за свободата на човека. Слабостта 

на института за правата на човека 

е в това, че той, защитавайки сво

бодата на избора (αὐτεξουσίον), все 

помалко отчита нравственото из

мерение на живота и свободата от 

греха (ἐλευθερία). Общественото 

устройство трябва да бъде ориен

тирано и към двете свободи, хармо

низирайки тяхната реализация в пуб

личната сфера. Не трябва да се за

щитава едната свобода, игнорирайки 

другата. Свободното пребиваване в 

доброто и истината е невъзможно 

без свободата на избора. Свободният 

избор губи своята ценност и смисъл, 

когато е обърнат към злото“.

Можем да добавим, че съвременното 

човешко общество е длъжно да при-

знава правата и свободите на тези 
граждани, които искат да живеят по 
нравствения закон и да възпитават 
децата си в свобода от греха.

18



18 19

Християнството буквално настоява, 
че свободата е велико положително 
свойство тогава, когато тя се осъ-
ществява „в границите“ на любовта. 
Именно това скъпоценно свойство 
възвисява личността на нивото на ис-
тинския образ Божий. 

Благото на другия, възприемано 
като собствено е тази мироглед-
на и нравствена база, на чиято 
основа е възможно по християн-
ски правилно да бъде разбрана 
цялата съвкупност от свободи, 
права, задължения, в това число 
и гражданските свободи и права 
на личността. Извън „границите“ 
на любовта свободата придобива 
карикатурен вид, тя се профани-
ра, превръща се в произвол. 

Такава „свобода“, по-точно лъжесвобо-
да е страшна и опасна. Отсъствието 
на истинска християнка любов под-
разбира присъствието и утвърждава-
нето на страстите, т. е. култ на Εγώ, 
властващия егоцентризъм. Страсти-
те винаги лишават човека от чистия 
разум, разрушават го, осакатяват го, 
погубват го, носят болести, страда-
ния и смърт. Проявата на истинска 
любов е възможна само при наличие на 
нравствена чистота (в християнска-
та терминология „чистота на сърце-
то“). Тя е възможна само при посте-
пенно изкореняване на страстите (т. 
е. отказ от „културата“ на егоизма). 

Там, където няма борба със 
страстите, на светски език с 
егоизма и егоцентризма, обеза-
телно господството на страс-
тите превръща човека в озлобе-
но чудовище.

От християнска гледна точка, истин-
ска свобода притежава този, който е 

придобил свобода вътре в себе си, кой-

то е свободен с душата си, дори да не 

е свободен с тялото си. Там, където в 

човешкото сърце се развива любовта, 

„свободата“ е истинска. Свободата на 

тялото, не става дума само за орга-

низма, а за съвкупността от всички 

външни юридически свободи е вторич-

но явление. Първостепенната висша 

ценност на човека е вътрешната сво-

бода от всички видове зло, от господ-

ството на страстите. Затова под-

мяната на идеята за святата духовна 

свобода с идеята за свобода на страс-

тите и похотта довежда до всички 

тези трагични последствия в социал-

ния живот (алкохолизъм, наркомания, 

суициди, многочислени зависимости и 

психически патологии). Причината за 

всички тези настроения, които при-

състват в социалната действител-

ност на всяка държава и всяко обще-

ство, се крие в тази страшна измама, 

изкривяване на разбирането за най-ве-

ликата ценност – свободата, когато 

фактически лъжесвободата е провъз-
гласена за знамение на епохата.
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Християнският писател от XIX век 
св. Игнатий Брянчанинов в различ-
ни свои произведения много точно е 
отбелязвал, че разумното огранича-
ване на външните свободи е условие 
за съществуването на света. Извън 
властта на любовта никаква свобо-
да, даже външната, не може да съ-
ществува. В частност, той пише:

„Докато човечеството е подложено 
на влиянието на греха и страстите, 
дотогава е необходима властта и 
подчинеността. Те непременно ще 
съществуват в течение на целия жи
вот на света, като са се изразявали, 

изразяват се и ще се изразяват в раз

лични форми… Нито равенство, нито 

съвършена свобода, нито благоден

ствие на земята в такава степен, в 

каквато желаят и обещават възтор

жените лъжеучители, не може да съ

ществува… Отношенията на  власт 

и подчиненост ще се разрушат с 

разрушението на света, а след това 

ще бъде краят, когато Той предаде 

царството Богу и Отцу, когато уни-

щожи всяко началство, всяка власт 

и сила. (1 Кор. 15, 24); тогава ще има 

братство, равенство, свобода; тога

ва поради единението на властта и 

подчинеността няма да има страх, а 
любов“.

Нашите опоненти могат да ни упрек-
нат, че подменяме сферата на свет-
ското право (днес ние живеем в свет-

ска държава със светско законода-
телство) с някакъв религиозен закон 
(заповеди, нравствени норми и т. н.). 
На това отговаряме, че самите зако-
ни не са се появили на празно място, в 
своята основа съдържат представа-
та за добро и зло (там убийството, 
кражбата и насилието се наричат 
зло). С други думи, нравствените ка-
тегории (т. е. представите за греха 
и добродетелта) предшестват Юри-
дическите закони (и наказателния 
кодекс в частност), а не обратното. 
Предполагаме, че нашите опоненти 
няма да оспорват факта, че тези 
нравствени категории произтичат 
от Библията.

В това отношение 

християнските заповеди не са 
просто предписания или ограни-
чения, те показват съвкупност-
та от свойства на нравствено 
здравия (нормален) човек и обще-
ство. С тези нравствени кате-
гории са съгласни повечето зако-
нодателства на различните дър-
жави, необезателно исторически 
свързани с християнството. 

Сложно е да си представим такъв 
наказателен кодекс, който не забра-
нява убийствата, изнасилването, 
грабежите, корупцията. Всички раз-
бират, че това не е благо, макар че 
нарушителите на законите мислят 
по друг начин.
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Грешката на нерелигиозното  
съзнание

Основната грешка на нерелигиозно-

то съзнание е в това, че неговите 

представители забранявайки на зако-

нодателно равнище грубите реалии, 

не обръщат внимание на други реалии 

(нравствени, духовни), които пораж-

дат тези явни тежки престъпления. 

В Евангелието четем: „Защото от-

вътре, от сърцето човешко, излизат 

зли помисли, прелюбодеяния, блуд-

ства, убийства, кражби, користолю-

бие (обиди,), лукавства, коварство, 

разпътство, лукаво око, богохулство, 

гордост, безумство.“ (Марк, 7: 21-22). 

В културно-социален аспект в съвре-

менния свят се извършва удивително 

действие, странен процес – срязване 

на връхчетата и обилно наторява-

не на коренчетата. Обществените 

нрави се обуславят от философията 

на егоизма. Мащабната обществена 

реклама и възпитанието на страс-

ти в човешкото сърце (стремеж към 

власт, трупане на богатства и удо-

волствия), „културата“ на егоизма, 

която включва в себе си релативна-

та философия на човекопоклонниче-

ството, декларираща особеното пра-

во на всеки индивид да определя кое е 

добро, кое – зло, закономерно довежда 

до извършването на различни прес-

тъпни деяния.

Като резултат на релативната 
философия и ереста на антро-
поцентризма са всички тези об-
ществени настроения и обща-
та криминализация на глобалния 
свят, чиито свидетели сме всич-
ки ние. 

Съществуват два реални изхода от 
създалата се ситуация. Първият 
предлага християнството – обръща-
не към вътрешния човек, възпитание 
в борба със страстите, със собст-
вения егоизъм. Вторият вариант е 
създаване на такава обществена 
авторитарна дисциплина (тотали-
тарен режим), когато системата на 
абсолютното робство ще сведе до 
минимум криминалните тенденции. 
Подобни политически и обществени 
исторически модели са ни добре из-
вестни и съм убеден, че никой не же-
лае тяхната реставрация.

Съвременната цивилизация, ут-
върждавайки и култивирайки 
свободата на плътта безапела-
ционно игнорира нравствената 
и духовна свобода (свободата на 
душата на човека). 

Идеологията на антропоцентризма 
(абсолютизация на външната сво-
бода, свободата на страстите) не-
минуемо отхвърля принципите на 
християнска любов, понеже изпуска 
понятието за грях (и като понятие за 
реално зло, и като фактор за повре-
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деността  на човешкото естество, 
и като склонност на човека към непо-
правими грешки). Подобен мироглед 
на произвола (игнориращ понятието 
за грях, пренебрегващ духовните за-
кони и нравствени принципи) има за 
свое естествено следствие принци-
па на най-грубото, жестоко и безжа-
лостно отношение към околния свят 
(към различните, към другите раси и 
народи, към околната среда). 

Антиномията на най-новата 
история се състои в това, че 
стремежите към абсолютна 
външна свобода водят до абсо-
лютно робство.

Тази тенденция лесно се обяснява с 

факта на освобождаване на време 

при средностатистическите „граж-

дани на света“, с появата на нови 

форми на отдих и релаксация, с общия 

фон на хедонистичните тенденции. 

Известната позиция „Вземи от живо-

та всичко, което можеш“ е немислима 

без пълнотата на всевъзможни соци-

ални и политически свободи.

Но още през ХIХ век Имануел Кант 

убедително доказа несъстоятел-

ността на тази позиция:

„На практика се оказва, че колкото по

вече просветеният разум се отдава 

на мисли за наслаждение от живота и 

щастие, толкова подалече е човекът 

от истинската удовлетвореност“.

Би било несправедливо да твърдим, 
че актуалността на дълбокото фи-
лософско съпоставяне на външната 
и вътрешната свобода е характерна 
изключително за нашето време. Тази 
тема е засегната и в Новия Завет.

Да си спомним, какво пише апостол 
Петър, как той разобличава пропо-
ведниците на външната свобода, кои-
то пренебрегват вътрешната:

„Защото, като говорят надути праз-
ни думи, прелъстят в плътски похоти 
и разпътство ония, които напълно са 
се отдръпнали от живеещите в заблу-
да. Обещават им свобода, когато те 
сами са роби на развалата, защото 
от когото някой бъде победен, от него 
бива и поробен.“ (2 Петр. 2: 18–19).

В своето Послание към галатяни-
те апостол Павел поддържа същата 
теза:

„Към свобода сте призвани вие, бра-
тя; само че свободата ви да не служи 
като повод да угаждате на плътта, 
но с любов си услужвайте един други-
му. Аз казвам: живейте духом, и не ще 
изпълнявате прищевките на плътта. 
Защото плътта желае противното 
на духа, а духът –  противното на плъ-
тта; те се противят един другиму, за 

да не правите онова, що бих те поже-
лали. Делата на плътта са известни; 
те са: прелюбодейство, блудство, 
нечистота, разпътство, идолослуже-
ние, магии, вражди, свади, ревнувания, 
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гняв, разпри, разногласия, (съблазни,) 
ереси, завист, убийства, пиянство, 
срамни гощавки и други такива; от-
напред ви казвам, както и по-преди ви 
казах, че, които вършат това, няма 
да наследят царството Божие. А 
плодът на духа е: любов, радост, мир, 
дълготърпение, благост, милосърдие, 
вяра, кротост, въздържание. Против 
такива няма закон.“ (Гал. 5: 13, 16–17, 
19–23).

В следващата глава Апостолът пра-
ви следния извод:

„Недейте се лъга: Бог поругаван не 
бива. Каквото посее човек, това и ще 
пожъне: който сее в плътта си, от 
плътта ще пожъне тление; а който 
сее в духа, от духа ще пожъне вечен 
живот.“ (Гал. 6: 7-8).

Разглеждайки въпроса за външните 
юридически свободи, е нужно да от-
бележим още един психологически 
аспект. Православният писател Пе-
тър Калиновски в своята знаменита 
книга „Преход. Последната болест, 
смърт и след смъртта“ пише:

„Навсякъде в света умира свобода

та – политическа, икономическа и лич
на. Свободата е нужна на човека за 
осъществяването на неговите вис
ши духовни творчески търсения. За 
ползването на материални блага не 
е нужна творческа свобода. Същест
вуват достатъчно много хора, които 
не ценят свободата и не се нуждаят 

от нея. В тоталитарните държави 
формите на робство бяха въвеждани 
открито, при това с одобрението, 
даже ликуването на мнозинството 
от населението. В страните, не на
пълно изгубили свободата си, почти 
всички новоприети закони увеличават 
зависимостта на жителите на стра
ната от нейните управници. Полес
но се живее без свобода. Все повече 
хора охотно отдават своята свобода 
в обмен на удобен и спокоен живот. 
Не е нужно да се вземат каквито и да 
било решения. Помалко отговорнос
ти, възможно е даже възпитанието 
на децата да се предаде в ръцете на 
държавата. Без отговорности се жи
вее лесно, но се губи найважното – 
животът без отговорности винаги е 
бездуховен“.

Действително, често външната 
свобода се превръща в предмет на 
нравствен търг. Понякога цивилизо-
ваният човек е способен да продаде 

външната свобода за предоставен 

комфорт, за предоставена безотго-

ворност. От нашите наблюдения зна-

ем, че сластолюбецът лесно продава 

своето първородство за паница леща 

(изразявайки се алегорично). Примери 
за подобни нравствени сделки в съв-
ременния обществено-политически 
и юридически живот има достатъч-
но. Страстите (човешки егоизъм, 
солипсизъм) получавайки свобода, по-
робват личността на човека. Нека 
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припомним, че от християнска гледна 
точка само Бог обладава абсолютна 
свобода. Изхождайки от това, ние 
сме способни да посочим откъде про-
излиза абсолютната несвобода, т.е. 
духовното и нравствено робство. 
Свети апостол Йоан Богослов пише:

„И му се поклониха всички жители 
земни, чиито имена не са написани 
в книгата на живота при Агнеца, за-
клан от създание-мира“ (Откр. 13: 8).

Съвременникът на Ф. М. Достоевски, 
руският поет, публицист и общест-
вен деятел И. А. Аксаков казва:

„Прогрес, отричащ Бога и Христа, в 
края на краищата се превръща в ре
грес; цивилизацията завършва с ос
котяване; свободата – с деспотизъм 
и робство. Снел от себе си образа 
Божий, човекът неминуемо ще снеме 
и вече сваля от себе си човешкия си 
образ и се превръща в звяр“.

Сатанизмът е идеология, която раз-
решава на своите последователи 
всичко. 

От гледна точка на християн-
ството, външната юридическа 
свобода трябва да бъде ограниче-
на от любовта, за да бъде истин-
ска свобода, а не нейна пародия.

Руският религиозен философ Влади-
мир Соловьов пише:

„Само вярвайки в невидимия Бог и 
действайки по вяра в Бога, нашата 
воля се оказва наистина воля, тоест 
свободно начало – свободно от самия 
себе си, тоест от своето фактиче
ско състояние; тук волята действа 
вече не като психологическо явление, 
а като творческа сила, предшества
ща всяко явление и непокривана от 
никакви факти и неизчерпаема, то
ест по същество свободна“.

Във висша степен удачно съотнася 
степента на святост и степента на 
свобода блаженият Августин: Magna 
est libertas posse non peccare; sed maxima 
libertas – non posse peccare.

„Голяма свобода е да можеш да не гре
шиш, но найголямата свобода е да не 
можеш да грешиш“.

Превод: 

презвитера Жанета 

Дилкова –  Дановска

Източник: pravoslavie.fm
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  Въздигнете 
себе си 
      до истината

СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ

Политически и религиозно-философски размишления 
(фрагменти)
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Ч овек може не дотолкова, доколкото знае, а дотолкова, доколкото се 
простират нравствените сили, които поставя в услуга на знанието 
си. Това, защото идеята не въздействува върху нашето живеяне, ко-

гато тя обитава само в интелекта; за да упражни подобно въздействие, тя 
тряба да се тури в услуга на чувството, да се превърне в страстно влечение.

И сто така човек бива свободен не дотолкова, доколкото 
знае какво нещо е свободата, а дотолкова, доколкото се 
простират нравствените сили, които поставя в услуга 

на своята свобода. Това, защото идеята за свобода не въздейст-
вува върху нашия modus vivendi, когато тя обитава само в интеле-
кта; за да упражни подобно въздействие –  тя тряба да се тури в 
услуга на чувството, да се превърне в страстно влечение.

А това значи, че човек бива свободен пропорционално със своите 
граждански добродетели – сиреч пропорционално с чувствата на 
дълг, солидарност, преданост и любов, които го въодушевяват и 
ръководят в публичния живот.

Д руго нещо е свобода, и друго нещо е вънкашна свобода, дума Соло-
вьов, като подразбира, че друго нещо е вънкашна свобода, вещест-
вена свобода, и друго нещо е вътрешна свобода, сиреч духовна сво-

бода. Човек може да обладава пълна вънкашна свобода – получена в подарък, 
например като вънкашната свобода на българите, и да таи в душата си най-
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грозни робски инстинкти. Примери можем да наброим със стотини и хиляди 
в нашето общество, където безбройни политикани не се подвоумиха, в ми-
нута на партийни вълнения и ежби, да хулят отечеството си пред чуждене-
ца, да дирят помощ у най-заклетите врази на българството, за да заграбят 
наново изгубените властнически блага и прерогативи.

Д а, заробен човек не значи човек, комуто деспот някакъв 
връзва ръцете и ограничава волята и начинанията.

Човек може да е с развързани ръце, да се държи волно 
и независимо –  и да бъде раб.

Казваме раб, а не роб.

Роб –  това е физическият заробеник.

Раб – това е духовният заробеник, робуващият на пороците.

Рабът може да не бъде роб: това обстоятелство обаче не го 
прави волен.

Истински свободен човек е онзи, който може всичко над себе си; 
рабът не може всичко над себе си, понеже е заробеник духовен, 
понеже слугува на своите лоши страсти (състояние на несвобо-
да, робство, плен – бел. ред.).

Н еволничеството не изчезва с освобождението от политическия 
гнет; има, наопаки, случаи, когато вънкашната, чисто веществе-
ната свобода усиля вътрешното, духовното робуване, като дава 

на развалата възможност да се развива безпрепятствено и безнаказано!

Така стана с българите.

Може да се докаже с една математическа точност –  сиреч със статис-
тически данни в ръка, че от четиридесет и шест години насам развратът 
в България се е усилвал от година на година; че единственият прогрес осъ-
ществен у нас, е прогресирането на рабската алчност и хищност, на раб-
ската вражда и мстителност, на рабското самолюбие и самопоклонство.

Да, робът изчезна – рабът продължава свят да светува.

Потисникът – като се отстрани от политическата арена – завеща своята 
духовна сплутост на потиснатия!

Съдбата гачели дума на робуващите:

– Никакво вънкашно явление, никакво историческо събитие, колкото велико и 
славно да бъде то, не ще изправи това, което е криво у вас!
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В йерейския молитвослов се намира един кондак, който 
свършва така:

– И неисправлен пребьiсть, раб и льстец! (тропарй и кон-
дакй, глаголемiи от недели мытаря и фарпсея, и во всю светию 
четыредесятницу, до светьiя Пасхи).

– Истината ще ви освободи, дума Богочеловекът.

Коя истина?

В Евангелието се разправя на много места за нея.

Тази истина е любовта към ближния, милосърдието, състрадание-
то, взаимното грехопрощение и взаимнопомощта между човешки 
същества, които са рожби на един и същ небесен баща.

Тая истина проповядвал Исус на тълпите –  в разпространяване-
то на тая истина Той виждал суверенен способ за общочовешко 
възраждане.

Е добре, абсолютно същата истина прогласяват философията на 
историята и социологията.

И тези науки думат:

– Когато обществото почувствува в себе си една обща душа, ко-
гато всички заживеят за едного и всеки заживее за всички – то-
гава ще настъпи пасхата на общочовешката правда, на общест-
вения ред и мир.

Евангелие и наука са прочее напълно съгласни: въздигнете себе си 
до истината. Истината ще ви еманципира.

Евангелие и наука прогласяват, че всяка реформа тряба да почну-
ва от съвестите.

Евангелие и наука прогласяват, че истинският прогрес е морал-
ният прогрес.
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не убивай, 

не кради, 

не ходи бос… 

Виктория Райхер

Как и кога да казваме не на детето си
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Наскоро разговарях с една по-
зната за това в кои случаи 
следва да кажем на детето си 

„не“. Мнението й ме озадачи и ме на-
кара да се замисля за проблема в по-
голяма дълбочина.

Как решаваме дали да отстъпим или 
да сме твърди пред детето си? Как-
во ни кара да отказваме на повторни 
молби или, напротив, да се хвърлим да 
утешаваме разстроената си рожба 
на всяка цена? Как да помогнем на 
въпросната рожба да се разстройва 
по-рядко, като същевременно защи-
таваме позицията си?

Много родители се сблъскват с подоб-
ни въпроси. Най-често това се случва, 
докато децата им плачат в ухото. 

– Мамо, може ли едно шоколадче?

– Не, сега не може. После.

– Кога после?

– След обяд.

– Но ние току-що закусихме!

– Не спорº. Казах „не“.

– Мамо, а сладолед?

– Не може.

– Защо?

– Вчера ђде сладолед. Престани вече. 

не убивай, 

не кради, 

не ходи бос… 

– Ама аз искам днес! Вчера ядох вани-
лов, днес искам шоколадов! Мамо!

– Спри да се молиш, не мога да се по-
казвам пред хора с теб. Постоянно 
хленчиш!

– Мамо, моля те! Само едно малко шо-
коладче, ето това! Мъничко!

– Не.

Детето ридае, хвърля се на земята, 
рита и крещи. Въпросът за „малкото 
шоколадче“ прераства в голям скан-
дал. И родителят гневно пляска с 
ръце:

– Невъзможен си! Не-въз-мо-жен! Млък-
ни веднага! Казах да млъкнеш, срам ме 
е от теб, какво си позволяваш? Ти си 
невъзпитан, непоносим, престани мо-
ментално!

Детето, казва моята събеседнич-
ка, трябва редовно да чува думата 
„не“ – за свое добро. Та нали хората 
и обстоятелствата невинаги ще му 
съдействат? Има много неща в живо-
та, от които човек е принуден да се 
отказва ежедневно. Затова от ранна 
детска възраст е необходимо да раз-
берем, че ограниченията и забраните 
са нещо нормално. Без такъв урок 
порасналото дете ще живее доста 
трудно. Как и кога да казваме не на детето си
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Това безспорно е така. Човек, неспо-
собен да се примири с неизпълнение-
то поне на част от желанията си, е 
принуден да страда всяка секунда. Ду-
мата „не“ е не просто често среща-
на  – тя е навсякъде около нас. Крие се 
в сутрешния звън на будилника (защо 
трябва да ставам толкова рано?), по-
казва се от заглавията по вестници-
те („Пониженото качество на живот 
в развитите градове застрашава 
безопасността на населението“), на-
мигва ни от всяко място в автобуса, 
което не сме успели да заемем („Пак 
ли ще стоя прав през целия път?“) и 
от всяка пътна лента („В колко тряб-
ва да излезе човек, за да не попадне 
в задръстване?”)… С думата „не“ са 
напоени рафтовете в магазините, 
банковите разписки, прогнозите за 
времето, менютата в ресторанти-
те, телевизионните програми... Раз-
личните хора реагират по различен 
начин на постоянно изникващите не-
приятни моменти, но всички в крайна 

сметка са принудени да се примирят 
с тях. И разбира се, ако всяко малко 
„облаче“, закрило слънцето, ни кара да 
се търкаляме по земята с писъци, би 
ни се наложило да прекараме целия си 
живот в истерия. 

Освен това, всеки родител се е за-
мислял над това доколко детето му 
ще е привлекателно за околните. 
Всички искаме хората да подкрепят, 
обичат и ценят порасналата ни ро-
жба. А кой би искал да си има работа 
с човек, който не приема откази? Той 
ви казва: „Дай ми сто долара наза-
ем“, вие отговаряте: „Извинявай, но 
не мога“, а той ляга на земята и за-
почва да се мята на всички страни. 
Или се обижда завинаги и си тръгва. 
Такъв човек не би могъл да има при-
ятели, никой не би искал да се зани-
мава с него. Родителите, в стремежа 
си да предпазят детето от подобно 
бъдеще, се стараят да го научат от 
малко, че прищявките му не са един-
ственото важно нещо в живота. Има 
и обективни обстоятелства – жела-
ния, характери, настроения и възмож-
ности на други хора. Посланието е 
просто и вярно: „обърни внимание на 
това, че не си сам на този свят“.
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Остава основният въпрос: как да на-
учим детето си да разбере? Та нали 
за родителя е по-важно не да спечели 

конкретния спор за шоколадчето, а да 

превърне думата „не” в нормална, а не 

в екстремна част от възпитанието.

– Колкото по-често забранявам нещо 

на детето си, толкова по-добре ще 

осъзнае то, че забраната и отказът 

са също толкова нормални, колкото и 

съгласието. Така ще му бъде по-лесно 

да възприема отказите и забраните 

на учители, началници и т.н.

Това е едната родителска позиция. 

Ето другата:

– Колкото повече позволявам на де-

тето си, колкото по-често му казвам 

„да”, колкото по-малко го огранича-

вам, толкова повече се „засища” то. 

Кога да глезим децата, ако не докато 

са малки? Нека сега има всичко, за да 

порасне уверено и спокойно; така за 
в бъдеще ще му бъде по-лесно да въз-
приема трудностите. 

Разбира се, това са крайни позиции – 
и двете са проблематични. Когато на 
детето постоянно се отказва, то се 
превръща в скандалджия, който не-
престанно спори за нещо, само за да 
го получи. Или обратното – в меланхо-
лик, който не рискува да поиска нищо, 
защото е убеден, че „нищо не му се 
полага“. А родителите, които дават 
на детето си всичко и на всяка цена, 
в крайна сметка си имат работа с 
обаятелни тирани, неспособни да се 
вслушват в чуждите желания и да си 
поставят граници. 

Но и извън крайностите често не е 
ясно къде точно е добре да се поста-
вят въпросните граници. В кои случаи 
„не” е родителска диктатура и в кои – 
необходимост за детето? И как все 
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пак да постигнем адекватна реакция 
в невръстното дете, на което са от-
казали нещо желано?

Отговорът на този въпрос може да 
се раздели на две части: в кои случаи 
все пак си струва да откажем на де-
тето си и как да се държим, след като 
вече сме го направили. 

В кои случаи следва да откажем на 
детето

Не вярвам във възпитанието като 
самоцел и в забраната заради сама-
та забрана. Според мен възпитание-
то се случва в процеса на взаимо-
действие между детето и реалните 
събития и ситуации, а забраните 
имат смисъл само, когато в тях има 
конкретни мотиви: всяко родителско 
„не” трябва да е с причина. Конкрет-

на, разбираема и такава, която сами-
ят родител би приел за валидна. „Така 
не се прави”, „не е прието”, „още баба 
ми забраняваше това” и най-вече „за-
щото така съм казал” – това не са 
причини. Те са размити, абстрактни 
и в повечето случаи не се основават 
на нищо друго, освен собственото ни 
желание да ощетим детето по начи-
на, по който са ощетявали нас като 
малки. Това желание е разбираемо, но 
рядко довежда до добри резултати. 

В живота на детето има много огра-
ничения, макар да не сме склонни да 
ги забелязваме. То не може да подреж-
да деня си сам¿, не избира какво да 
закусва (всеки знае трика „какво ти 
се закусва, каша или корнфлейкс?”, но 
не всеки се е замислял, че реален из-
бор рядко е предоставен), понякога не 
иска да ходи на детска градина, още 
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по-малко – да става рано заради нея. 
Някои мразят да си лягат вечерта, 
други не искат да спят сами в стая-
та или пък не им е приятно да живе-
ят в едно помещение с още три деца. 
Никой не пита детето дали иска да му 
се родят братчета, времето навън и 
сезоните не се съветват с него, от 
него не зависи разводът на родите-
лите му, нито пък това дали ще за-
мине при баба си, както и нейният 
характер; няма значение какво мисли 
за пътуването с кола или автобус, 
дали коланът му убива; не може да 
контролира факта, че му става лошо 
на път, нито количеството пясъчни-
ци около къщата, това кой си играе 
на площадката, принципите на учи-
телките в детската градина, избора 
на училище… Да, някои от тези неща 
се планират, като се вземат предвид 
детските интереси и потребности, 
но за детето тези теоретични „ин-
тереси и потребности” са далеч по-
малко очевидни от конкретния враг – 
тригодишния Жора, който току-що 
е отказал да му даде камиончето си 
за малко. Животът на детето е пъ-
лен с ограничения и в това няма нищо 
страшно – така се формират хората. 

Но в момента, в който кажем, че на 
детето трябва да се отказва, за да 
се научи, че не винаги нещата ста-
ват както ги искаме, добре е да пом-
ним, че в живота му така или иначе 
много неща се случват не така както 
ги е искало. То се учи да приема огра-

ниченията в реалния живот всяка ми-
нута, всеки ден. И онова „не”, което 
му казваме ние, е само малка част 
от цялата картина. Затова ако няма 
причина да откажем, е добре да се съ-
гласим. 

Опитът от възприемането на дума-
та „да” е не по-малко, ако не и по-ва-
жен за развитието на човека. През 
нашето съгласие и готовност да съ-
действаме детето се учи да обича, 
получава усещане за подкрепа, разби-
ране и топлота. Няма нужда от при-
чина за съгласие – то е естествено 
и нормално, на него се строят човеш-
ките отношения. 

А за думата „не” е задължително да 
има основание. Иначе детето няма да 
разбере какво се случва, тоест няма 

да извлече никаква поука. Та нали ис-

каме да го научим на разбиране, а не 

просто на подчинение? Може да се 

разбере само това, което има смисъл, 

при това достъпен именно на онзи, 

когото искаме да научим на нещо… 

Да се върнем към ситуацията с шо-

колада. Какви могат да са причините, 

поради които детето няма да го по-

лучи?

– Нямам пари, или имам, но са малко. 

Причината е безусловна и не подлежи 
на обсъждане. Няма да крадем шоко-
лада.

– Имам пари, но ми трябват за друго: 
зеленчуци за обяд, мляко за по-мал-
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кия ти брат, гривна за рождения ден 
на приятелка. Обяснението е малко 
скалъпено, защото изисква определе-
на подредба на приоритети, но като 
цяло е оправдано. 

– Медицински ограничения: алергия 
към шоколад, болно гърло, стомашно 
разстройство, развалени зъби. Не-
приятно е за детското възприятие, 
но отново не подлежи на обсъждане. 
Изисква някакво съчувствие от стра-
на на родителя – за това ще погово-
рим допълнително.

– Неудобство за купувача: магазинът 
е далеч, навън е горещо, мама няма 
сили да излезе навън, чантите й те-
жат (ако, например, става дума за 
диня, а не за шоколад), мама е заета с 
друго. Всичко това се вписва идеално 
в концепцията „обърни внимание на 
това, че не си сам на този свят”.

– Ограничения, свързани със здравия 
разум: това ти е третият (осми-
ят, сто и вторият) шоколад за днес. 
Аргументите „достатъчно”, „колко 
още”, „много ти е” не са разбираеми 

за детето, те 
навяват усещане 
за небрежност 
от страна на ро-
дителя – ако се 
объркаш, става 
страшно. Зато-
ва обясненията 

в подобни ситуации трябва да бъ-
дат конкретни, точни и изчерпател-
ни – от гледна точка на детето, не 
на възрастния. И те като цяло се 
свеждат до гореспоменатите неща 
– здраве, пари, време, сили.

– Наказание за предишни провинения: 
„преди малко ме ритна, до довечера 
няма да получиш шоколад”. Отново 
– логично и разумно, при условие, че 
детето разбира в какво се състои 
грехът му. „Удари брат си”, „мъчеше 
котето”, „не си написа домашното” 
– това са разбираеми и конкретни 
действия, след които логично след-
ва наказание. А „държа се зле”, „като 
цяло си чудовище”, „постоянно искаш 
нещо”, „след всичко, което получи, 
искаш още” – това са неразбираеми  
и, следователно, безсмислени обяс-
нения. Можем да използваме думата 
„не” в качеството й на наказание, но 
причината трябва да е също толко-
ва конкретна, колкото е конкретно 
шоколадчето. Иначе се получава не-
равностойност: детето се лишава 
от нещо материално заради нещо 
абстрактно. И остава не с усеща-
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нето, че е наказано справедливо и че 
не трябва да постъпва по определен 
начин, а с раздразнение – „не стига, 
че никой не ме разбира, но и шоколад 
не ми дават”. 

Даже обикновената реплика от стра-
на на майката „не искам да ходя никъ-
де в момента” е достатъчна причина 
да се откаже на детето. Но само ако 
майката наистина не иска да излиза, а 
не се опитва по този начин да накара 
детето си да научи думата „не”. Все-
ки отказ е оправдан, ако причината е 
реална в очите на самия родител. И 
несправедлив, ако целта му е възпита-
ние. Децата усещат лъжата от кило-
метри и мигновено реагират на нея. 

Да вземем например недостига на 
пари. Това е желязна причина, няма 
как да се заобиколи – при условие, че 
наистина няма пари. Може в портмо-
нето да има дори повече от желана-
та сума, но в момента шоколадът не 
се вписва в бюджета. Да кажем, че 
на детето му трябват нови зимни 
ботуши, или заплатата този месец 
е по-малка, а може и по принцип да 
не е голяма. Всичко се случва. Но ако 
семейството има пари и шоколадът 
няма по никакъв начин да се отрази 
на бюджета, отказът с такава мо-
тивация е лъжа. Самият родител 
знае прекрасно, че има пари и че ра-
ботата изобщо не е в тях, а детето 
подозира това. И започва да се мята 
и да се сражава за своя шоколад, 

чувствайки слабостта на възраст-
ния. Та ако крещя МНОГО, ще се на-
мерят пари, нали? Значи си струва да 

покрещя. Може да не помогне, но ако 

помогне? И причината за конфликта 

няма да е в това, че детето не при-

ема „не” за отговор, а в това, че ро-

дителят е излъгал. Той е дал напълно 

невярно обяснение на отказа си и то 

мигновено е било отхвърлено като 

несправедливо. Едно на едно. 

Скандалите и истериите възникват 

рядко, когато родителят няма въ-

трешни колебания. Аз не съм вижда-

ла дете, което с вой и търкаляне по 

земята умолява възрастните да му 

разрешат да се полива с вряла вода, 

да си пъха главата в камината или да 

бяга по оживена улица. Има деца, кои-

то по собствена инициатива опит-

ват да го правят, но никое от тях 

няма с вопли да иска съгласие за по-

добни действия. И това не е защото 

разбират теоретичната опасност 

(опасността от нещо, което още не 

се е случило, е трудна за възприема-

не дори от възрастните), а защото 

в родителите им има желязно убеж-

дение: никога, при никакви условия не 

може да се поливаш с вряла вода, да си 

пъхаш главата в камина и да тичаш 
по шосето. Няма обсъждане. Точка. 
Дали детето ще плаче или не – няма 
значение; никой няма да му позволи да 
изгори живо. Затова то няма да плаче 
твърде дълго. 
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Децата започват да спорят и да 
„търсят правата си”, когато усещат 
разминаване между казаното „не” и 
родителската твърдост. Близките 
хора са в известен смисъл телепа-
ти – чуват думи, които не са били 
произнесени. Детето „долавя” роди-
телското състояние изцяло – не само 
частта, която е чуло. Мама казва: 
„Няма да ти купя шоколад, защото ма-
газинът е далеч”, а детето чува: „Ма-
газинът е далечко, но ако покрещиш 
достатъчно, ще отида, само за да 
млъкнеш”. Татко твърди: „Няма да по-
лучиш сладолед, защото викаше и съ-
буди братчето си”, но между редове-
те се чете: „Ако хубавичко потропаш 
с крака, все пак ще имаш сладолед, 
защото бебето пак заспа и за мен е 
по-важно да не го будиш отново”. То-
ест вместо думата „не” детето чува 
на практика покана за крясъци и тро-
пане с крака. Кой би се отказал от 
подобна гимнастика, още повече ако 
поощрителната награда е шоколад?

Най-добрият начин да научим детето 
си на думата „не” е с честност. Ако 
искрената позиция на родителя е „не 
искам да ти купя шоколад, но ако кре-
щиш, ще ти купя”, по-добре е напра-
во да го купи и да си спести време и 
усилия. Но ако се опитва да възпита в 
детето си умението да се съгласява 
с отказ, той трябва първо да изкоре-
ни не само безпричинните забрани, но 

и онези, които в крайна сметка водят 
до шоколад. Резултатът ще е същи-
ят – минус истериите и изхабените 
нерви и от двете страни. 

А когато родителят е дълбоко убе-
ден, че няма да излезе от вкъщи, за да 
купи шоколад, че няма пари и че осми-
ят шоколад не е полезен за детето, 
той с чиста съвест поставя граница, 
казва своето „не” и е готов за всякак-
ви реакции. Детето може и да не се 
съгласи веднага; не е необходимо да 
очакваме от него да разбере доводи-
те ни или да възпита в себе си тър-
пение точно в този момент. Ние сме 
свободни да откажем и то е свобод-
но да приеме това „не” в рамките на 
собствените си възможности. И тук 
започва втората част от разговора.

Как да се държим, когато вече сме 
казали думата „не”?

– Танечка, зайче, разбери, че не може 
повече тортичка, имаш диатеза. Ще 
се обринеш, ако изядеш това парче, 
сега ще го сложа по-далеч, защото 
от него ще боледуваш много…

– Искам торта! Мамо! Искам още 
торта! Бързо искам торта, моля те, 
мамо, моля!

– Миличка моя, как не разбираш – не 
може тортичка, ще се обринеш, ще се 
зачервиш, ще вдигнеш температура…
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– Торта! А-а-а! На всички им дават, а 
аз не мога! И аз искам!

– Всички нямат диатеза, слънчице, а 
и не на всички дават – ето, на Вася 
също не дават. Виждаш ли, като Вася 
си, успокой се, миличка…

– Не искам да съм като Вася! Искам 
торта! Сега! У-у-у!

– Танечка, нали ти обясних, колко пъти 
да повтарям: не може, имаш диатеза. 
Какво да направя? Как да ти обясня? 
Дълго ли ще ме мъчиш, невъзможно 
дете?

Основният ни проблем след като сме 
казали „не” е огромното желание да 

получим съгласие. Искаме детето ни 

като разумен човек да приеме отказа 

ни, да разбере мотивите, да кимне с 

глава и да спре да крещи. Защото на-

истина – алергия, какво да се прави, 

честна дума…

А това всъщност е смесване на две 

различни неща: забраната за торта 

и детското съгласие със справедли-

востта, която се съдържа в тази за-

брана. Като не дава торта на Танеч-
ка, майката всъщност преследва кон-
кретна цел – да предотврати натра-
вяне. Тази цел се постига по блестящ 
начин – тортата отива в хладилника, 
няма повече торта, Танечка е спасе-
на. И няма значение колко силно ще 
вика нашата Танечка – въпросът с 
диатезата е окончателно закрит. Но 

остава въпросът с емоциите на Та-
нечка. Това, че най-вкусното нещо на 
света те алергизира, не те отказва 
от най-вкусното нещо на света. Та-
нечка плаче не защото не е съгласна 
с концепцията за диатеза, а защото 
иска торта, а не й дават (та наисти-
на е така – иска, но не може). Обяс-
ненията за обрива и Вася по никакъв 
начин не помагат на нейната мъка. 
Всъщност нищо не може да й помогне 
в този момент; тази ситуация може 
само да се преживее. И задачата на 
майката е не да запуши емоционалния 
„фонтан” на детето си, а да му помог-
не да преживее случката. В живота на 
момиченцето са се сблъскали огромно 
желание и острата невъзможност то 
да се сбъдне. Това не е лесно за нико-
го – просто през годините тортички-
те се променят. Но преживяванията 
по повод тяхната недостижимост са 
неизбежни и за възрастните…

Няма смисъл да спорим с дете, раз-
строено от невъзможността да се 
изпълни желанието му. В този спор 
Танечка чува единствено опитите 
на майка си да я убеди в това, че не 
й трябва торта – как да не й тряб-
ва, трябва й и още как! Не си струва 
отново и отново да повтаряме причи-
ните да откажем; всичко вече е било 
обяснено в момента, в който сме ка-
зали „не”. Към това не можем да доба-
вим нищо. Няма смисъл да се мъчим да 
„придърпаме” Танечка на своя страна 
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с логични аргументи: това е нашата 
„възрастна” логика. Детето си има 
своя. И в момента, в който то ридае, 
тази логика се изчерпва със страст 
по недостъпната торта. Още пове-
че – не трябва да уверяваме детето, 
че причината за неговата драма е 
нещо маловажно. Това само му доказ-
ва, че не го разбираме. 

С дете, разстроено от нашия отказ, 
има смисъл само един разговор: съчув-
ствено отразяване на неговите емо-
ции. Да обсъдим не собствените си 
чувства, както правим често („вече 
нямам сили да търпя този плач“, „по-
вече не мога да те слушам”, „късаш 
ми нервите”), а детските. Това е 
единственият начин да помогнем на 
детето да разбере себе си, като ед-
новременно с това му дадем усещане 
за споделеост. А от нас не се изисква 
нищо повече в подобна ситуация. 

– Искам торта! Мамо! Искам още 
торта! Моля те, много те моля, мамо, 
моля те!

– Ти много искаш торта, разбирам. И 
е много тъжно, че имаш диатеза. При-
брах тортата в хладилника, защото 
ще ти стане лошо от още едно пар-
че. Но сега също ти е лошо, нали? За-
щото не ти давам торта, а ти много 
искаш?

– Да-а-а… Искам то-о-орта… Още 
едно парченце…

– (Прегръща го.) Това е много против-
но, разбирам те. Никой не е умрял от 
липса на торта, но когато толкова 
ти се иска, а не може, ти става тъж-
но. Аз самата се натъжавам, когато 
не може нещо, а аз го искам. И при теб 
е така, нали?

– Да-а-а… А на Вася дават…

– (Продължава да го прегръща.) Раз-
бирам, миличко. Ти искаш торта, а не 
може. И това е много, много обидно. 
Хайде утре, когато пак ще може, да 
ти дадем най-хубавото парче. С ро-
зичка. Нали повече обичаш от онези 
парченца, с розичките? Или предпо-
читаш тези с крема?

– С розичките… Червените…

– Утре за обяд ще хапнеш парченце с 
червена розичка. Специално ще помо-
ля татко ти да не яде розичката, ще 
му кажа: „Тя е на Таня”. Разбрахме ли 
се? Да му кажа ли?

– Кажи му… А кога ще му кажеш, сега 
по телефона или довечера, като се 
прибере?

И разговорът отива в съвсем друга 
посока. Танечка излиза от задъне-
ната улица с тортата, след като е 
изстрадала загубата, била е разбра-
на и е получила съчувствие… Какво 
повече? Та нали от обективна гледна 
точка трагедията със сладкиша не е 
огромна, дори и през погледа на три-
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годишната Танечка. Просто трябва 
да оставим героинята да преживее 
въпросната трагедия спокойно и в 
топла прегръдка. Да я преживее, а не 
да я прекъсне, отмени или заглуши.

Озвучаването на емоциите изисква 
от родителя да се фокусира САМО вър-
ху детето си за известно време. Не 
върху опасността от диатезата, не 
върху собствените си преживявания, 
не върху обективната реалност, не 
върху съседа Вася, който не плаче… А 
само върху малката Таня, чиято реал-
ност не включва мечтаната торта. И 
за момиченцето е важно САМО това. 
„Много ти е мъчно”, „разбирам, че това 
е тъжно”, „и аз бих страдала на твое 
място”, „тази алергия е много гадна”, 
„горкото ми зайче” и т.н. Няма нужда 
от доводи, доказателства в подкрепа 

на майката; не са нужни и примери с 
други деца, опити да се смекчи карти-
ната или да се оправдае родителят… 
Мъчно ти е – утешавам те. Плачеш – 
прегръщам те. Където и да си, аз съм 
с теб. Това е. 

Добре е в такива разговори причи-
ната за конфликта да се споменава 
по безличен начин – „не може тор-
та”, „няма как да се купи сладолед”, а 
не „не разрешавам” или „баща ти не 
дава”. Родителят и неговата забра-
на не са едно цяло. За забраната съ-
ществуват обективни причини (ето 
още един аргумент в полза на твър-
дението, че трябва да ги има), които 
зависят не от злите родители или 
от тяхното нежелание да помогнат, 
а от реалността, която, уви, невина-
ги ни устройва. Няма пари, няма сили, 
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няма време, няма възможност – това 

са истински причини, и родителят, 

както и самото дете, е принуден да 

ги взема предвид. Той би се радвал да 

разреши на детето още едно парче 

торта, да му купи осми сладолед, цял 

ден да танцува и пее – но обектив-

ната реалност не позволява това. И 

както детето, така и родителят, мо-

гат само да се прегърнат и стоиче-

ски да преживеят случилото се. 

Тук е важна искреността. Няма сми-

съл да казваме на събеседника си 

„много ми е жал за теб”, ако това не е 

вярно. Но докато не успеем да попием 

чувствата на детето си, неговата 

мъка и (в тази конкретна секунда) 

нейните вселенски мащаби, няма да 

се доближим до мечтаната тишина. 

Защото за ридаещото детенце е по-

важно да бъде разбрано и съжалено, 

отколкото да получи тортата си. Та 

съжалението невинаги води до разре-

шаване на проблема. Но винаги кара 

родителя да почувства детската 

тъга и по този начин да поеме част 

от нея. А след това детето вече 

може да се справи и сам¿, заровило 

глава в родителското рамо. 

Показаната схема може да изглежда 
сложна, защото означава, че всеки 
път трябва да се замисляме. Да се 
съобразяваме с това какво се случ-
ва в душичката на детето, да фор-
мулираме чувствата му и да му ги 
преразказваме; да очакваме отго-
вор, да реагираме спокойно, да уте-
шаваме… И да не повтаряме думите 
си, да сме искрени, като на всичко-
то отгоре преживяваме нещата ис-
тински… Не е ли по-лесно просто да 
притиснем детето по-силно, да го 
накараме в крайна сметка да при-
знае правотата ни?

В краткосрочен план може би така е 
по-лесно. Но всеки спор, спечелен по 
този начин, ни приближава до нови 
скандали. Натискът поражда обра-
тен натиск, детето започва да виж-
да в това метод за разрешаване на 
конфликт; в крайна сметка детска-
та истерия се превръща в привична 
реакция на всяка забрана. Затова е 
по-добре за десет минути да се аб-
страхираме от собственото си раз-
дразнение и да съжалим ридаещото 
дете, отколкото един час да крещим 
в хор с него, през втория да слушаме 
хлиповете от съседната стая, а през 



42 43

третия да пием валериан. Та за все-
ки скандал ние хабим сили и време – 
тоест, това никак не е лесен път за 
достигане на спокойствие. 

И най-важното.

За да не се превърне думата „не” в 
команда „дръж”, за да може озвучава-
нето на емоциите наистина да успо-
коява, а забраните да се възприемат 
поне от третия, а не от десетия 
път, думата „не” трябва да присъст-
ва рядко в общуването. Доста по-ряд-
ко от думата „да”.

Както вече казахме в началото, в жи-
вота на детето така или иначе има 
много ограничения; затова силната 
реакция на родителските откази 
може да се окаже и просто показател 
за това, че те са прекалено много-
бройни. Ако родителят се бори с дет-
ските изблици по десет пъти на ден, 
най-напред следва да намали количе-
ството на забраните. Поне тройно. 
Просто да спре да забранява всичко 
онова, което така или иначе (дори 
като пренебрегне собствените си 
принципи на възпитание) би могъл да 
разреши. И чак след това да задей-
ства схемата, за която говорихме 
по-рано. Ако тя изобщо му потрябва – 
защото след като премахнат две 

трети от забраните, възрастните 
често забелязват с изненада, че де-
тето е започнало да приема остана-
лите ограничения напълно спокойно. 

Това всъщност е просто природен 
закон. Дори кучето, на което твърде 
често казват „Не!”, престава да слу-
ша и започва да ръмжи и да се зъби. И 
за да върнем на кучето способността 
да чува и изпълнява команди, трябва 
да намалим не само количеството на 
думата „не”, но и количеството раз-
лични ситуации, при които възниква 
тя. А детето все пак не е куче – то 
е принудено да филтрира доста пове-
че разнообразни процеси, дразнители 
и импулси. Със спада на общия брой 
ограничения отпочиналият обект си 
връща способността да чува всяка 
конкретна забрана. 

„Да я чува”, разбира се, не означава 
„да се вслушва в нея”. Но за да се дос-
тигне второто, можем да използваме 
именно онази схема, за която гово-
рихме. А за починалия от конфликти 
дресьор, пардон, родител, може да се 
окаже доста по-лесно да строи по 
нея своето поведение, вместо да се 
впусне в до болка познатата битка 
за шоколад.

Превод от руски: Павла Сивова
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Психическото напрежение 

трябва да бъде изваждано 

на светло, да не му се дава 

възможност да се натрупва и 

умножава до безкрайност. Ето 

защо трябва да го изказваме.

КАКВО ДА ПРАВИМ, АКО НАШ БЛИЗЪК ПОЛУДЯВА ПРЕД ОЧИТЕ НИ
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След публикуването на видео обръщението на певицата Шиниъд О’Конър, в което 

тя разказва за своята депресия, самота и суицидни мисли, мнозина се замислиха 

как могат да помогнат на своя близък с психично разстройство. Вижте комен

тарите на Борис Веркс, чиято жена вече 6 години се бори с депресия и панически 

атаки, и на психиатъра Мария Лейбович.

БОРИС ВЕРКС

Не се опитвайте да го 
рационализирате 

Това е особено важно, ако вашият ум 
е склонен да рационализира. Към чо-
века, който полудява, не бива да тър-
сим ключ в това състояние. Ако пило-
тът на самолета, попаднал в зона на 
турбулентност, започне в паника да 
натиска всички бутони подред, има 
много повече шансове да се разбие, 
отколкото да излезе от турбуленци-
ята и да го приземи. 

Примерно същото правите и вие, оп-
итвайки се самостоятелно да по-
могнете на човека да разплете вери-
гата, водеща го до психическо раз-
стройство. По-скоро вие просто ще 
я натоварите с нови звена: допълни-
телна вина и лъжливи хипотези. Това 
е опасно. 

Колкото и жестоко да звучи, всичко 
това е трябвало да правите, преди 
човекът да се окаже на ръба. 

По-просто казано, психическото 
разстройство е следствие от те-
жък химически срив на мозъка, и вие 
няма да можете да обърнете проце-
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са, действайки напосоки. За да на-
правите това, са необходими години 
специализирано образование, опит и 
огромен късмет, какъвто вие, изглеж-
да, нямате, след като сте се оказали 
в такава ситуация. 

Например, не си струва да се опитва-
те да апелирате към по-добро: чове-
кът, който полудява, възприема факта, 
че има работа, пари, добро жилище, 
деца, здравето на близките си и хуба-
вото време не така, както вие. Бих ка-
зал, че дори не е необходимо да се оп-
итвате да го разберете, в противен 
случай няма да успеете да противо-
действате на психическата болест. 

Насърчавайте го да се изкаже 

Единственото подръчно средство 
за борба с психическото заболяване 
е да го прогонвате от организма, 
като инфекция. Като минимум, ще 
можете да спечелите време, за да 
се прегрупирате, като максимум – 
да спасите човека. Как да правите 
това? Молете човека подробно да 
изказва всичко, което става в глава-
та му, без да го осъждате за нищо, 
без да се учудвате на нищо, питай-
те, стремете се да разберете и да 
казвате какво разбирате (дори ако 
изобщо нищо не разбирате, защото 
това сега не е важно), без да изра-
зявате някакво отношение към това, 
освен приемане. 

Психическото напрежение трябва да 
бъде изваждано на светло, да не му 
се дава възможност да се натрупва и 
умножава до безкрайност. Ето защо 
трябва да го изказваме.               

Ако имате нужда да се поразсеете, 
трябва да дадете на човека молив и 
тетрадка, за да пише, без да спира 
за всичко, което става в главата му. 
Впрочем, тези бележки по-късно мо-
гат много да помогнат в работата с 
психотерапевт. 

Грижете се за себе си 

В самолета вие слагате кислородна 
маска първо на себе си, а след това 
на детето. В херметичната ситуа-
ция на психическата болест е също-
то. Ако не се погрижите физически за 
себе си (хранене, сън, хигиена), няма 
да можете да помогнете на своя бли-
зък. Ако си позволявате да се разкис-
вате, ще попаднете под колата, а при 
такива настроения вие сте по-обезу-
мели от обезумелия. 

Дори и не много чувствителният чо-
век винаги е подложен на инервация 
на състоянието на близкия, затова 
наблюдавайте себе си. Бих казал, че 
човекът, занимаващ се с подкрепа на 
близък, също има нужда от терапия. 
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Имитирайте живот 

Всеки човек, не само в състояние на 
психоза, винаги е по-глупав от собст-
веното си тяло. За щастие, мозъкът 
е част от тялото. Имитиране на 
живот от типа на fake it till you make 
it („Преструвай се, докато стане ис
тина” – Бел. ред.), само че вашата за-
дача не е да помогнете на човека да 
стане по-добър, а просто да оцелее. 

Да оставяте съзнанието насаме със 
себе си твърде дълго време не е же-
лателно. Трябва акуратно да върши-
те това, което човек все още може 
да прави от нещата, които е свик-
нал да прави. Да приготвите заедно 
вечеря. Да се разходите в парка със 
сладолед. Да гледате заедно филм. 
Да пътувате някъде, където чове-
кът винаги се е чувствал спокойно в 
нормалния живот. 

Да правите това, което ви обединява 
и не изисква от вашия близък особен 
размисъл, самооценка, сравняване с 
когото и да било. Вашата задача е 
да задържите разума в тялото, а за 
това трябва да излъжете тялото, 
имитирайки нормален живот. 

Заземявайте 

Важно е да правите това, което кара 
мозъка да обърне внимание на тялото 
и да обработва идващите от него сиг-
нали, вместо онова, с което в дейст-
вителност му се иска да се занимава. 

Уместно е всичко, което отклонява 
човека от неговото съзнание в пол-
за на тялото: да постои в банята, да 
прави секс, да излезе да подиша друг 
въздух, радикално да промени приче-
ската си, да отиде на масаж. 

Изобщо, физическите неща са мно-
го важни. Отделящото се съзнание 
трябва да разбере, че то не е само 
за себе си, а долу животът все още 
тече и никой не го е отменил. 

Извеждайте човека от изолацията, 
но избягвайте токсичното 
общуване 

Когато разумът се отделя от тялото, 
най-лошото, което можете да напра-
вите, е да му предоставите комфорт-
ни условия за това: да го държите 
между четири стени, да задоволявате 
стремежа му към пълна изолация от 
околните и от собствения му живот. 

Намерете във вашето обкръжение 
хора, максимално свободни от склон-
ността да съдят и осъждат, които 
просто ще могат да приемат човека 
в това състояние, и прекарайте вре-
ме с тях. Понякога, за да спрете пси-
хичната болест, е достатъчна само 
една мълчалива прегръдка. Поговоре-
те с още някого за ставащото. 

В тази точка има един важен сложен 
момент: понякога самите вие се явя-
вате фактор за влошаване на състоя-
нието (например, ако сте в двойка). 
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Колкото и да е тежко, задайте си въп-
роса не правите ли нещата по-лоши 
със своето присъствие и помислете 
какво можете да направите с това, 
но така, че да не изоставяте близкия. 

Търпете агресията 

Вероятно това е най-трудното нещо 
на света и за него практически нищо 
не може да се каже. Важно е да приеме-
те, че агресия проявява не вашият бли-
зък, а неговата болест. Вие не можете 
да победите болестта, а само да оса-
катите отслабения разум на човека, 
когото оше е възможно да спасите, ако 
не удържите собствената си реакция. 

Веднъж наша приятелка лутеранка 
каза, че истинският християнин не 
приема греха, а не грешника. Не е не-
обходимо да сте вярващи, и за да на-
правите аналогия. 

При това агресията е важно да се 
анализира, защото тя също е път за 
освобождаване на психическото на-
прежение. Това, което излиза с агре-
сията, може би излиза по този начин, 
тъй като е важно. 

Суицидните мисли мълчаливо при-
емайте като реална, максимално 
опасна заплаха, дори ако човек нико-
га в живота си не е говорил за това 
преди болестта, и вие не можете да 
си представите, че вашият близък е 
способен на това. 

Суицидните мисли са вик за помощ, 
не го игнорирайте. 

Изключвайте мозъка 

Полудяващият човек е като прегрял 
компютър. Ако компютърът ви е пре-
грял, вие го изключвате, за да спре 
работа, и чакате да изстине – също-
то е и с човека. Затова можете да се 
разхождате, да карате човека да пра-
ви нещо, от което бързо ще се измори  
физически (но без да го изтощавате). 

Вашата задача е до вечерта да дове-
дете тялото до плавно разтоварване, 
за да може мозъкът в съня да изстине 
и да се презареди. Затова е важно да 
възстановите или да създадете от ну-
лата режима на сън (дори ако човекът 
не се наспива – тук не говорим за ка-
чеството на живота). Да се  „изтръг-
вате” с помощта на алкохол или други 
средства, изменящи съзнанието, не 
бива в никакъв случай (ако имате при-
ятели или роднини, склонни към това, 
ограничете тяхното влияние). 

Следете за храненето 

Човекът, който се бори със собст-
веното си съзнание, може би не е в 
състояние едновременно да следи за 
тялото си, и това е голяма уловка, за-
щото не му остават сили да се бори 
с болестта. Намерете онова, което 
той може да яде в това състояние, и 

се грижете да яде и пие. 
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Избягвайте излишната инервация 

Например не бива да гледате филми, 

в които героят полудява, спектакли 

на абсурда, да четете Шекспир, до-

пълнително да се поставяте в сюр-

реалистични ситуации. 

В обикновения живот не обръщаш 

внимание на тези неща (и дори сам ги 

търсиш), но те са в огромно количе-

ство наоколо. 

И двата най-важни съвета! 

Заведете го на психотерапевт/пси-

хиатър още сега! 

Не при психолог, свещеник, колега по 

болест, на форум за подкрепа, при лайф 

коуч, в спортната зала или на работа. 

Когато кракът ви е счупен, не отива-

те при козметик, а при хирург. 

Как да изберете терапевт 

Трябва точно да му опишете ситуация-

та отстрани (възможно е вашият бли-

зък да не е в състояние адекватно да 

направи това сам). Терапевтът трябва 

да бъде уверен в своите сили и опит, или 

да ви пренасочи към друг специалист. 

Да различите добрия специалист още 

при първия сеанс е трудно, но впо-

следствие е напълно възможно. И най-

важното: терапевтът никога няма 

да каже на човека какво да прави. Това 

е нарушение на етиката. Ако терапе-

втът казва: пийни си винце, иди на 

море и се заеми със спорт, тогава 

потърсете друг лекар. Терапевтът 

помага да разработите тактиката 

на действията, но това може да бъде 

само двустранен, основан на анализа 

процес, и не става за един час. 

Терапевтът не обещава резултат за 

четири срещи и изобщо нищо не обе-

щава, тъй като не може. 

Ако се чувствате некомфортно с те-

рапевта, по-добре да си тръгнете 

– вие нямате време за губене. Спо-

собността да създаде атмосфера на 

максимално доверие е основно задъл-

жение на терапевта. Ако се опасява-

те, че терапевтът може да наруши 

конфиденциалността на пациента – 

бягайте далече от него! 

Терапевтът няма да прави нещо без съ-

гласие, съзнателно причинявайки болка 

– той внимателно ще ви подготви за 

това. Няма да ви оценява и да изказва 

порицание на вашите мисли. 

Пийте таблетки, ако са ги ви ги из-
писали 

В никакъв случай не бива да пиете 
таблетките на приятелката си, таб-
летки, за които някой някъде е писал, 
да пиете таблетки без ежеседмичен 
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контрол на специалист, да нарушава-
те режима на прием. 

Да започнете да пиете юначен е мно-
го трудно, защото те някак си ле-
гитимират психичното заболяване. 
Освен това, често се чуват мнения, 
че това е за цял живот, че може да 
увеличите теглото си и че това е за-
говор на фармацевтичните компании, 
и изобщо, ти не си някакъв слабак, че 
да не можеш да се справиш и без тях. 

Не се предавайте 

Да страдаш от психическо заболяване, 
е да се понесе физически и не може да 
продължи вечно: всичко завършва или с 
болница, или с облекчение – тези два ва-
рианта са по-добри, отколкото неопре-
делеността, в която сега се намирате. 

Наред с това, да обезумяваш също е 
много лесно, ако останеш насаме със 
себе си. 

Ако сте успели да измъкнете своя 
близък от този свят, нищо във вашия 
живот не заслужава да се гордеете 
по-силно, отколкото това. 

Нямаше да зная нищо от това, ако мо-
ята жена Алия, която шест години ге-
роично живее с психично заболяване, 
не ми го беше обяснила. Както, впро-
чем, и повечето неща, които зная за 
живота. 
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МАРИЯ ЛЕЙБОВИЧ, 
психиатър 

Иглоубождането, молитвите за изгон-
ване на бесове и камбанният звън не 
лекуват психичните разстройства! 

Препоръките на Борис в основната си 
част са верни, най-важните от тях се 
отнасят до причините (както казва 
Борис, „психическото разстройство е 
следствие от тежък химически срив 
на мозъка”) и медицинската помощ. 

Действително, за оказването й е 
необходим специалист (а понякога и 
екип от специалисти), получили спе-
циално образование и имащи опит в 
работата с такива пациенти. 

От себе си искам само да подчер-
тая, с изключение на депресията и 
тревожните разстройства в лека 
форма (степента им на изразеност 
се определя от лекаря!), психичните 
разстройства се лекуват изключи-
телно медикаментозно. Нито иглоу-
бождането, нито режимът, нито ури-
нотерапията, нито хомеопатията, 
нито „молитвите” и камбанният звън 
лекуват психичните разстройства! 
И разбира се, спазването на предпи-
санията на лекаря е главното усло-
вие за успешността на лечението, 
формирането на устойчива ремисия 
и основен метод за профилактика на 
рецидиви. 

Ако с пациента работи психолог, 
това задължително трябва да бъде 
именно клиничен (медицински) психо-
лог. Схващането: „добър е този, кой-
то помогна на братовчедка ми” няма 
да свърши работа. Между другото 
това, че психотерапевтът никога 
няма да каже какво да правите, е мит. 
Напротив, колкото по-силно изразено 
е нарушението, толкова по-категори-
чен трябва да бъде терапевтът. 

В коментарите към препоръките на 
Борис имаше въпрос за това как да 
заведем пациента на психотерапевт, 
ако самият пациент е категорично 
против. Тук има подмяна на поняти-
ята: безсмислено е да водим човек 
при психотерапевт против волята 
му, този специалист може да помогне 
само на човек, който е настроен за 
сътрудничество (изключение прави 
принудителното посещение на психо-
терапевт по решение на съда в чуж-
дестранната практика, чиято ефек-
тивност напоследък се обсъжда). 

При това на принудително лечение 
при психиатър подлежи само човек, 
представляващ заплаха за себе си 
(суицидни намерения) или околните 
(заплахи). Оценката на потенциална-
та опасност на пациента и негово-
то състояние е по-добре да оставим 
на специалист. Всичко останало е 
индивидуално в зависимост от със-
тоянието, подбраните схеми, уговор-
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ките, убежденията, компромисите, 
сделките. В нашата клиника консул-
тирането на роднините по въпроси-
те как да убедим човека да отиде на 
лекар, да намалим стреса от хоспи-
тализацията, вече е станало обичай-
на практика. 

За оцеляването на близките също 
така всичко е вярно. „Първо сложи 
кислородна маска на себе си, после 
на детето”. Както в самолета. Това 
е правило. 

В моментите на изостряне ударът 
пада върху най-близките. Те имат 
нужда от разбиране от съхраняване 
на своите ресурси и почивка. 

Трябва да си даваме почивка – близ-
ките не е задължително да бъдат 
готови да помагат 24 часа в деноно-
щието. Задължително е „изключване-
то” от спасението, внимание и вре-
ме към своите интереси, „попълване 
на ресурсите”. Обръщане за помощ 
и информация за това къде можем да 
получим тази помощ. В основа стои 
разбирането на това, че животът с 
психично болен човек е голямо нато-
варване, необходимо е да пазим сили-
те си. 

Необходимо е да се обръщаме към те-
матичните общества за подкрепа, 
да посещаваме медицински психолог. 
За да имаме възможност да се гри-
жим за близките, е необходимо да се 
грижим за себе си. Грижата за себе 

си включва редовно хранене, физи-
ческо натоварване, общуване извън 
семейството, почивка, развлечения, 
разпределяне на задълженията между 
членовете на семейството. Ако нещо 
ви е омръзнало, това е нормално. Нор-
мално е също така понякога да казва-
те „не”. 

Понякога е необходимо поставяне на 
граници („Ще поговорим, когато се 
успокоиш”, „Ако ме удариш, ще извикам 
спешна психиатрична помощ”). В слу-
чай на агресия е важно да спазваме 
границите. Ако агресията е насочена 
лично към вас, запазвайте максимал-
но спокойствие (бихте ли крещели на 
човек, който е повърнал срещу вас, 
например?), обсъдете ситуацията 
по-късно и се договорете за граници-
те на допустимото. 

Действително, общувайки с близкия 
човек, не бива да се опитваме да апе-
лираме към това да бъде по-добър. 
Първо, депресията е свързана с оп-
ределени когнитивни разстройства 
(по-просто казано, всичко ти изглеж-
да черно) и не бива да се очаква обек-
тивност от болния. Второ, подобни 
увещания предизвикват чувство за 
вина у болните („лигавиш се”) и задъл-
бочават изолацията им поради чув-
ството, че не ги разбират. 

Не бива да допускаме плоски утеши-
телни изказвания или тривиални оку-
ражавания („Всичко ще бъде наред”, 
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„Няма от какво да се страхуваш”). 
Трябва да избягваме фразите „Вземи 
се в ръце”, „Не си измисляй”, „Ти прос-
то се самонавиваш”. 

Трябва да се отнасяме към преживя-
ванията на болните сериозно, разби-
райки, че състоянието на близкия чо-
век действително е болестно, а не е 
прищявка или каприз. 

Борис много добре говори за това как 
да слушаме своя близък – внимателно, 
без да оценяваме, без да се удивлява-
ме, без да изказваме никакво отноше-
ние, освен приемане. Това помага да 
запазим контакта с болния, да раз-
берем какво става с него, да видим 
измененията в състоянието. Само 
не бива да казваме, че разбираме, ако 
всъщност не разбираме какво става. 
Можем да кажем например: аз не мога 
да си представя това, но виждам кол-
ко е мъчително за теб. И трябва да 
говорим просто (буквално, с кратки 
изречения), ясно, спокойно и уверено. 
Да запазваме спокойствие (затова 
трябва да следим да няма преумора, 
да има подкрепа). 

Да не забравяме да казваме: „Обичам 
те”, „До теб съм”, „Ще ти помогна”  – 
това може да бъде много важно за 
вашия близък. Човекът действително 
не бива да бъде оставян сам, а ето, 
развличането е много индивидуално. 
Не всечки пациент може да се отвле-
че от своите мисли, седейки във ва-

ната. И не бива да настояваме мно-
го, например за радикална промяна на 
прическата. 

Можем да му предложим да се разходи 
или да се постараем да го отклоним 
от мислите и преживяванията. Това 
се отнася към съвета „да изключим 
мозъка”. Да се разхождаме, да се раз-
вличаме, да установим правила за 
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съня – това е добре. Да заставяме и 
физически да уморяваме е много инди-
видуално. 

И от себе си бих искала да обърна 
внимание на няколко важни препоръки: 
необходимо е да избягваме излишния 
стрес, дори положителния. Да се дава 
на човека възможност да остане на-
саме със себе си. Да не забравяме, 
че хората с психични разстройства 
са хора със „слаба”, уязвима психика. 
Те имат по-малка устойчивост на 
стрес, по-дълъг период на възстано-
вяване. 

И още, не бива да бързаме. Процесът 
на възстановяване на здравето може 
да бъде продължителен. Трябва пове-
че да почиваме, да следим за задово-
ляването на основните потребности 
(сън, храна). 

Проблемите се решават стъпка по 
стъпка. Изменения да се внасят по-
степенно. Да се работи над нещо са-
мостоятелно. 

Възможно е временно да намалим оч-
акванията. Да сравняваме състоя-
нието на болния не с това, което е 
било преди болестта, а с резултати-
те от текущия и предходните месе-
ци (седмици/години). 

Учените са доказали, че присъстви-
ето на подкрепящ близък смекчава 
протичането на болестта и послед-
ствията от нея. Също и бремето 
на болестта, нейното влияние върху 

самия болен и неговото семейство, 
може да бъде смекчено, ако: 

•	 болестта се признава като такава; 

•	 всички заинтересовани лица са по-
лучили необходимата информация 
за заболяването и неговото лече-
ние; 

•	 лекарствената терапия се про-
вежда последователно; 

•	 редовно се осъществява лекарско 
наблюдение; 

•	 семейството е успяло да избегне 
изолацията. 

Освен четенето на тези материали, 
на близките се препоръчва посещение 
на занимания по психообучение (гру-
пови и индивидуални) и групи за психо-
логическа подкрепа на членовете на 
семействата на психично болни хора. 

Както в случая с откриването на за-
харен диабет, сърдечни болести или 
деменция, пациентът и неговото 
семейство преминават своеобразна 
школа, където получават необходи-
мата информация за болестта, нау-
чават за начините за справяне с най-
често срещаните трудности, въз-
никващи в процеса на лечение, в бита. 
Обърнете внимание, че в някои случаи 
следва да предпочитаме индивидуал-
но подбраната схема на възстановя-
ване пред общите препоръки. 

Превод: Татяна Филева

Източник:  pravmir.ru
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Продьлжава скандальт с предстоящата 
премиера на филма „Матилда", за живота на 
св.  Цар Николай II. Публикуваме реакции на 
православни духовници относно  агресивно-
то поведение на радикализирани групи, които 
заемат позиция от името на православната 
цьрква в Русия. 

От редакцията

 Матилда
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Докато  огласяваше официалната по
зиция на културното министерство по 
повод филма „Матилда“, министърът 
Владимир Медински помоли за офици
ална оценка на действията на „право
славните активисти“ срещу филма – 
преследването на авторите му, пуб
личните заплахи, палежите. Коменти
ра ги свещеник Дионисий Костомаров.

Скоро по екраните излиза филмът 
„Матилда“, който разказва за съд-
бата на Николай II, последния руски 
имепратор, и за отношенията му 
с Матилда Кшесинска. Появата на 
филма съвпада със стогодишнината 
от убийството на императорското 
семейство. Това са хора, които Пра-
вославната църква почита като ка-
нонизирани светци. Подобно култур-
но явление няма как да не предизвика  
обществена реакция.

Но тя не беше такава, каквато бихме 
искали. Обществото ни е започнало 
да избухва по всякакви поводи. Поня-
кога те са сериозни, политически; по-
някога са маловажни. Но с помощта 
както на средствата за масова ин-
формация, така и на собствената ни 
човешка агресия, се разпалва пламък, 
който не бихме искали да виждаме.

На първо място трябва да кажем, че 
православието е религия на любовта. 
В историята то винаги е било рели-
гия на съхранението, на диалога. Ако 
проследим нашата история, ще ус-
тановим, че онези култури, които са 
влизали в състава на Руската импе-
рия, никога не са губили образа си, 
пазили са своите особености през 
вековете. С други думи, ние никога не 
сме били агресивни. И е странно, че 
станахме агресивни чак през XXI век, 
когато имаме много по-широк достъп 
до свещени текстове и неограниче-
ни възможности да вникваме в същ-
ността на църковното учение.

За съжаление от време на време от 
името на Църквата действат хора, 
които по никакъв начин не съотна-
сят поведението си с онова, към 
което ги призовава тя. А Църквата 
ни призовава към смирение, търпе-
ние, любов, прошка и диалог. Когато 
е ставало въпрос не за някакво обик-
новено културно противоречие, а за 
арестуването на Христос и за поку-
шението върху живота Му, Той каз-
ва на апостол Петър: „Върни ножа 
си на мястото му, защото всички, 
които се залавят за нож, от нож ще 
погинат“. И в това е най-страшно-

СВЕЩЕНИК ДИОНИСИЙ 
КОСТОМАРОВ: ПАЛЕЖИТЕ 
НА КИНАТА СА 
ВАРВАРСТВО, НЕ 
ХРИСТИЯНСТВО
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то – не ми се иска православието да 
се асоциира с разярените лица на 

онези, които палят коли и киносало-

ни. Нека не загиваме от меча, който 

сами сме извадили.

Темата безспорно е актуална – в на-

шето общество има много различни 

наболели теми. И би било прекрасно, 

ако ние в Църквата – всички НИЕ, ду-

ховенството и миряните, – показва-

хме една здравословна реакция, един 

здравословен диалог. Не диалог с юм-

руци, в който не зачитаме чуждото 

мнение и насила затваряме устата 

на опонента. А такъв, в който из-

слушваме мнението на другия и ясно 

и аргументирано споделяме собстве-

ната си гледна точка.

Та нали всеки знае, че колкото повече 

човек се съмнява в думите си, толко-

ва по-шумен става. В религията може 

да се проследи подобна тенденция: 

колкото по-нездрав е духовният жи-

вот на човека, толкова по-агресивен 
става той в опитите си да го проек-
тира върху околните, да ги „изоблича-
ва“ в грехове и да ги ругае.

Аз като свещеник и християнин раз-
глеждам актовете, за които се го-
вори – палежите на киносалони, коли 
и студиа в Екатеринбург, Санкт 

Петербург и Москва, – като варвар-

ство, а не като християнство. Те ня-

мат никакво отношение към учение-

то на Иисус Христос.

Изключително важно е с годините 

постепенно да се учим да реагира-

ме на конфликтите, защото в наше-

то общество те са многобройни. 

Ако отворим произволен новинарски 

сайт, ще видим как хората скачат 

на бой заради някакви незначителни 

пътни произшествия – толкова са 

нажежени политическите страсти. 

И в този бушуващ океан ние трябва 

да бъдем остров на спокойствие-

то. Да бъдем онези, които показ-

ват какво означава да си човек, 

който излъчва любов. Ние трябва 

да бъдем хора!

Да, имаме право да изразяваме мне-

нието си. И е напълно разбираем фа-

ктът, че за повечето християни по-
добни филми не представляват израз 



58 59

на руската култура. Но за това може 
да се говори по друг начин – спокойно.

И последното, което си струва да 
отбележим, е каква реклама напра-
вихме на този филм! Никой режисьор 
не смее да мечтае за подобна без-
платна реклама! Та нали Господ каз-
ва: „Бъдете мъдри като змии и незло-

биви като гълъби“. Ако се изказваме 

срещу нещо, ако смятаме, че то е ан-

титеза на културата, че е разруши-

телно – трябва да се изказваме спо-

койно и, разбира се, да не създаваме 

буря в чаша вода и от малка искра да 

раздуваме буен пламък, който в край-

на сметка ще ни опари.
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Горчивият ни опит от масовите 
психози през последните години, 
които доста силно разтърсиха цър-
ковното общество и не само него, 
показва, че признаците на заражда-
щото се „гниене“ трябва да се изо-
лират навреме. И да се реагира пре-
ди тези процеси да станат масови. 
Подобни неща не отшумяват прос-
то така; често те се разрастват 
и след време довеждат до крайно 
неприятни резултати.

Ще се съглася с това, че „позицията 
на гражданите, които „не са гледали 
филма, но гневно го осъждат“ и даже 
парадират с това“ е абсурдна. Но не 
мога да споделя последвалото твър-
дение, че „всяка полемика по повод 
филма е безпредметна“ (Цитати от 
официалната позиция на Министур-
ство на културата – бел. ред.). Има 
предмети за полемика – например, 
могат да се поставят под въпрос 
етическите критерии, според които 
се оценява изобразяването на исто-
рически личности в произведения на 
изкуството. Можеше да се започне 
отворена дискусия по темата още 

със зараждането на протестните 
настроения. Вместо това станахме 
свидетели на добре познатата поля-
ризация в обществото. При това вся-
ка от двете страни се кичи с претен-
ции за борба с мракобесието. И осо-
бено разочароващо е да наблюдаваме 
колко неразумно реагират умните и 
добре образовани хора, благословени 
от Бога с будни умове. Още едно по-
твърждение на това, че от страст 
се оглупява.

Също така ми направи впечатление 
фразата „та нали православието е 
за любов, не за омраза“ – добре ка-
зано;  това, общо взето, е вярно. Но 
аз не бих заявил толкова категорич-
но, че „не е за омраза“. Защото има и 
омраза. Да, „Бог е любов“ (1 Йоан 4:8). 
Християнството е религия на любо-
вта. Но любовта към грешния не се 
изразява в снизхождение към грехо-
вете му. Напротив – християнинът 
е войн, воден не само от любов към 
ценностите, които защитава, но и 
от ненавист към онова, което би мог-
ло да ги застраши. Въпросът е само в 
това – кое за нас представлява абсо-

ПРОТОЙЕРЕЙ ИГОР 
ПРЕКУП: ТВЪРДЕ 
ДЪЛГО ИГНОРИРАХМЕ 
„ПРАВОСЛАВНОТО 
ХУЛИГАНСТВО“
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лютна ценност и каква е същността 
на богоугодната ненавист.

Бог мрази греха. И омразата към гре-
ха е неделима част от нашия хрис-
тиянски мироглед. Но става въпрос 
на първо място за греха вътре в нас! 
И само щом се отвратим от собст-
вения си грях, щом го откъснем от 
себе си, бихме могли да се проти-
вопоставяме и на греховете отвън. 
Нужно ли е да отбелязвам, че ако 
имаме такова отношение към греха, 
не може да става дума за подобни 
погромни настроения – „безсмислени 
и безпощадни“?

Въпреки това днес в православните 
среди (говоря за „кръстения свят“ в 
цялото му разнообразие) се наблюда-
ва нездрава войнственост: естест-
вената омраза към греха се пренасоч-
ва отвътре навън и се фокусира върху 

обекти, които не я заслужават – или 
дори да я заслужават, определено не 

трябва да бъдат поставени толкова 

напред. Общоизвестни са изказва-

нията на светите отци за това, че 

„който е злопаметен към демони, не 

е злопаметен към човеци“. Следова-

телно „който е злопаметен към чове-

ците, се е сприятелил с демоните“. 

За съжаление много хора забравят за 

това, а някои дори не се замислят – и 

ето, ставаме свидетели на тъжните 

последици.

Твърде дълго игнорирахме „православ-

ното хулиганство“ като пагубно за 

църковното самосъзнание и дискре-

дитиращо самите нас. Не всички го 

пренебрегваха, разбира се – някои се 

възмущаваха отрано, но никой доста-

тъчно авторитетен не отхвърляше 
ясно тази мерзост, скрита зад мас-
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ката, наречена „ревност по Бога“. 
Хубаво е, че сега както от страна 

на Руската православна църква, така 

и от страна на държавата катего-

рично бяха отхвърлени подобни ква-

зиправославни погромни настроения 

и действия.

Не трябва да позволяваме на моти-

вите, от които се ръководят тези 

хулигани, да ни заблудят – незави-

симо от това какви лозунги размах-

ват и зад каква символика се крият. 

За един човек, който иска да излее 

върху друг натрупана злоба, е много 

удобно да използва като аргумент 

възвишени цели като борбата с гре-

ха. Ако по греховен начин се стреми 

да пребори греха, това е лукавство. 

На практика той просто се наслаж-

дава на бълбукащите си страс-

ти. Но това е само част от целия 

проблем. Та този човек съблазнява 

други, които, гледайки това безоб-
разие, си правят грешния извод, че 
такава е същността на православи-
ето. Именно подобни „защити“, а не 
намесите  „отвън“, дискредитират 
православието.

Какво да правим?

На първо място, всеки от нас тряб-
ва да обърне внимание на сърцето си; 
да не допускаме в мислите, делата 
и думите ни да проникват принципи, 
противоречащи на духа на Евангели-

ето. Никакви достижения в тази бор-

ба не струват колкото повредените 

ни души (вж. Мат. 16:26). Да, това са 

общоизвестни истини, но опитът по-

казва, че не всички хора са наясно с 

тях.

Сред нас е много разпространено 

„прецедентното мислене“ – не право-

вото, не религиозното, а именно „пре-

цедентното“, където като критерий 

за нормата се разглежда прецеден-

тът – ставало ли е така преди или 

не? За този начин на мислене всич-

ко, което се е случвало преди и не е 

било осъждано, би могло спокойно да 

продължи да се случва. А в история-
та, включително в тази на Църквата, 
има много примери за неща, които са 
били несъвместими с християнския 
мироглед, но не са получили събор-
но осъждане – или за да се избегне 
„обостряне на ситуацията“, или за-
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щото постепенно са изгубвали ак-
туалността си. И за прецедентното 
мислене това е много удобно оправ-
дание всякакви гадости да се пред-
ставят за „благородна ярост“ или за 
„ревност по Бога“.

Затова е добре последователно да се 
обяснява на хората, че не всичко, кое-
то се е случило в нашата история и не 
е било осъдено официално, е достойно 
за един християнин. Не трябва да лу-
кавстваме, да тънем в оправдания и 
да позволяваме на „провокаторите и 
враговете на Църквата“, както ги на-

рече покойният Патриарх Алексий II, 
да превръщат православието в „по-
следен пристан на хулиганите“.

Всеки от нас има право на собствено 
отношение към филма „Матилда“. Но 
не трябва да нахълтваме в душите 
на околните, като превръщаме този 
филм в лакмус, с който определяме 
„православността“ си, нито в повод 
за размирици и взаимна омраза.

Превод от руски: Павла Сивова

Източник: pravmir.ru
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Да се чувстваш цар, 

да живееш като просяк

приказният свят 
на художника иван милев

Маргарита Друмева

„Светогорска легенда“. 1926 г.
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За мнозина художникът Иван Милев е 
просто образ на лицевата страна на 
петлевовата българска банкнота от 
емисията през 1999 г. За изкушени-
те да говорят в цветове или за ония, 
които са изучавали история на бъл-
гарското изобразително изкуство, 
обаче, неговото име е светиня. Пред 
разказа за живота му и пред негови-
те творби е по-добре да замълчим и 
да поемем посланията от платната 
му като дъхав селски хляб, в който 
ще усетим аромата на отминалите 
времена по българските земи, ще се 
окажем въвлечени в приказката на 
народа ни, извираща от дълбините 
на българската душа. Неусетно се 
оказваме готови за чудо, следвайки 
извивките на ръката му. Неслучайно 
Йорданка Трополова го нарича „русо
къдрият създател на чудеса“, „като 
херувим, с високо чело, големи умни 
очи и фини черти“. (1) 

Иван Милев не успява да отпразнува 
своя 30-годишен юбилей. Малко преди 
това някъде по пътя го среща инфлу-
енцата и го повежда към мрачното си 

царство. Въпреки нелепия и неочак-
ван край, той си отива от този свят 
с вече утвърдено име на самобитен 
български художник, а днес – 120 годи-
ни след неговото рождение и 90 годи-
ни след неговата смърт, картините 
му са част от фонда на най-престиж-
ните български галерии или принад-
лежат на частни колекции навсякъде 
по света. Една част от творбите 
му бяха събрани в Софийската худо-
жествена галерия през юли, в знак на 
почит към интелектуалеца, художни-
ка, сценографа, поета, живял в нача-
лото на миналия век – Иван Милев. 

Талантът има много лица, но като че 
ли към малцина той разкрива цялата 
си пищност. Момчето, израснало по 
улиците на Казанлък, сред прочути-
те шарени черги и везани покривки на 
майка му, във водовъртежа на българ-
ските фолклорни и църковни празници, 
се намира изцяло в обятията на та-
ланта. Много рано у него се проявя-
ват заложби на художник, поет и пи-
сател, привлича го театърът, който 
събира силата на различни изкуства. 

„Милев бе пръв и единствен нарисувал българското селско християн-
ство. В неговата живопис са душите ни, нравите ни, надеждите ни, 
острите ни профили и облите ни гърбове, твърдите ни дълги пръсти, 
които хващат кораво кавала или брадвата.

В Иван Милев имах това, което цивилизацията на Окситания ми да-
ваше като цяло: молитвата в катедралата и цъфналото дърво на 
нивата“. 

Владимир Свинтила
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Има момент в живота му, когато 
младежът изпитва колебание дали 
да посегне към четката или перото. 
В ученическите си години натрупва 
изключително много самобитни ри-
сунки, високо оценени от неговите 
учители в Казанлъшкото педагоги-
ческо училище. Надделява желанието 
му да учи живопис в Художествената 
академия. Преди да престъпи прага й, 
обаче, младежът преминава през ада 
на страданието.

Още ненавършил 20 години, Иван Ми-
лев е мобилизиран по време на Пър-
вата световна война и заминава на 
фронта като военен художник в щаба 
на Въздухоплавателната дружина. 
През 1917 г. е войник на румънския 
фронт. По време на отпуск открива 
двудневна изложба в родния си град. 
Неговият дневник от военните го-
дини под надслов „По пътя на стра-

данието“, стиховете и прозата от 
този период се считат за най-до-
брото, излязло изпод творческото 
му перо, включително и писмата до 
приятелите, написани в есеистичен 
стил. Според  Ангел Георгиев, служил 
с Иван Милев на фронта, художни-
кът е пишел прочувствени стихове в 
специална тетрадка. „Някои ми харе
саха – особено едно стихотворение 
„Адажио“ – разказва Ангел. Худож-
никът често свързва картините си 
с поезията в народните песни или с 
написаното от други поети – Теодор 
Траянов, например. А според Андрей 
Протич, Иван Милев в своите произ-
ведения е „повече поет, отколкото 
художник“... За съжаление, нямаме ши-
рок достъп до неговото литературно 
творчество.

Понякога художникът организира ху-
дожествени вечери в подземието или 
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в канцеларията на щаба, приласкан 

от още една муза – на театъра. То-

гава войниците забравят макар и за 

кратко тежкото военно ежедневие. 

Веднъж, в една битка, близо до него 

избухва граната, след което преживя-

ва нервно сътресение и започва леко 

да заеква – тази особеност в говора 

остава до края на живота му. 

След войната Иван Милев завършва 

гимназия в родния си град и учител-

ства в продължение на три годи-
ни в с. Горски извор (Кору чешме), 
близо до Хасково. Бедността про-
дължава да бъде негов спътник, но 
вътре в него вече е очертан път – 
трябва да събере пари за следване-
то си в Художествената академия. 
Не парите са единствената му цел 
в това пътуване към корена на своя 
народ; много важна е срещата му 
с българското село, с легендите, 
празниците, традициите, одухот-
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вореността на селяните, техните 
вяра и бит. 

От този период датира неговия уни-
кален автопортрет, отпечатан на 
афиша на първата му изложба, къде-
то пише:

„През лятото на 1920 г. откри първа
та си в столицата София декоратив
на художествена изложба Иван Милев 
от гр. Казанлък, народен учител в 
с. Коручешме, Хасковска околия“.

През тази година той организира 
общо три изложби – в Хасково, Габро-
во и в павилиона на Борисовата гра-
дина, след което е приет в Държав-
ното училище по художествени из-
куства в София – отначало в общия 
курс, а после в специалния курс на 
декоративния отдел при проф. Сте-
фан Баджов, един от първите худож-
ници в следосвобожденска България, 
получил диплом за завършено висше 
образование по изобразително изку-
ство в Прага. Професорът работи 
предимно в областта на приложното 
изкуство,  илюстрацията, художест-
вено-пространственото оформление и 
черковната живопис – името му е свър-
зано с проекта на държавния герб на 
Царство България, със стенописите 
на църквата „Свети Седмочисленици“ 
и купола на църквата „Свети Николай 
Нови Софийски“ в София, с реставри-
рането на стенописите в Боянската 
черква и с оформлението на интериора 
на дворците Врана, Царска Бистрица и 
Ситняково. Творбите на неговия уче-

ник носят частица от духа на учителя.

За да се изхранва, младежът наема ръч-

на двуколка и продава зарзават из край-

ните квартали на столицата. Обикно-
вено ходи обут в обичайните си дърве-
ни налъми и е облечен в дрехи, изтъкани 
от майка му. Тя шие и балтона, който 
синът й носи през зимата, наричан 
от него „сандък“. Илия Бешков, с кого-

то живеят заедно известно време, си 

спомня колко смешно зле е облечен не-
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говият съквартирант „с бледо лице“, но 

с „агнешка невинност и жертвеност“, 

като „сам приличаше в лицето на хубав 

къдрав овен“. Докато Бешков рисува 

„безпощадни карикатури“, на две крач-

ки от него, на съседното легло, Иван 

Милев го гледа „с невинно учудване“. 

Без да знае защо, Илия Бешков плаче 

пред картините на казанлъшкия худож-

ник, който неведнъж споделя болката 

си от това „колко тежко е да се чувст-

ваш цар, а да живееш като просяк“...

„Помня, че главната му храна беше 
хляб и чай. И това всеки ден. Беше 
се превърнал в живи мощи. Трябва на 
всяка цена да стана художник, ако ще 
би да загина от глад – говореше той 
глухо като на себе си“. Из спомените 
на Иван Мирчев. (2)

Пословична е историята, свързана с 
художника, в която той отказва да 
нарисува жената на казанлъшкия ми-
лионер Папазов, защото е „дебела, 
грозна и с мустаци“. Цената от един 
милион не е достатъчна, за да напра-
ви той компромис с естетическите 
си ценности. Всъщност, такава цена 
просто не съществува, колкото и 
разумно „загрижено“ да звучат думи-
те на милионера, че с тези пари мла-
дежът ще се излекува от охтика...

Като студент, Иван Милев органи-
зира още три самостоятелни из-
ложби, приети възторжено от кри-
тиката. Гео Милев специално обръ-

ща внимание на изгряващия му та-

лант със статия във в. „Зора“, три-

буната на модернистите. Същевре-
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менно художникът сътрудничи на в. 

„Червен смях“ като карикатурист и 

илюстратор. Негово дело са рисун-

ките върху кориците на редица де-

бютни книги, издадени в България 

през 20-те години на ХХ в., което 

говори за неговата принадлежност 

към младия блестящ интелектуален 

елит на България от следвоенния 

период, поставил основите на бъл-

гарското модерно изкуство. 

По това време в България се заражда 

движението „Родно изкуство“ като 

израз на стремежите на българските 

художници да стъпят върху самобит-

ната красота на родната култура и 

традиции. Представители на това 

движение са Владимир Димитров-

Майстора, Цанко Лавренов, Иван Мър-

квичка, Елена Карамихайлова, Илия 

Бешков, Ярослав Вешин и др.

Владимир Полянов, псевдоним на бъл-

гарския писател и театрален режи-

сьор Георги Тодоров, завършил меди-

цина в Софийския университет, със 

специализации в Грац и Мюнхен, а 

„Безсъница“, 1920 г., темпера, 
гваш върху картон
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после следвал философия във Виена 

и режисура във Варшава, бъдещият 

директор на Народния театър в го-
дините на Втората световна вой-
на, дебютира със сборника разкази 
„Смърт“ през 1922 г., чиято корица е 
изрисувана от Иван Милев. Двамата 
принадлежат към литературен кръг, 
в който говорят за експресионизъм, 
наричан от критиката „диаболизъм“. 

Техен сподвижник е и Светослав 
Минков, „бащата на модерната бъл-
гарска фантастика“, който през съ-
щата година издава  първия си сбор-
ник с разкази „Синята хризантема“, 
отново с рисунка на Иван Милев на 
корицата. И още една първа книга 
илюстрира художникът – стихосбир-
ката „Арена“ на Ламар, издадена от 
копривщенеца Тодор Чипев, основа-
тел на едно от най-големите бъл-
гарски издателства от първата по-
ловина на ХХ век.

Иван Милев рисува кориците на „Фан-
тазии“ от Едгар Алън По и „Ужасът“ 
от Ханс Хайнц Еверс, издадени от 
първото издателство за фантас-
тика „Аргус“, основано през 1922 г., 
което изработва програма за насър-
чаване и развитие на българската 
литература. В нея се предвиждат 
ежегодни конкурси за фантастика и 
издаване на сборници като  „Ваяния“, 
„Знойни хоризонти“ и др.

През следващата година група сту-
денти от Художествената академия 
предприемат пътуване до Цариград, 
Атина, Корфу, Неапол, Рим, Флорен-
ция и Венеция, за да застанат лице в 
лице с Италианския ренесанс и барок. 
Сред тях е и казанлъшкият художник. 

Иван Милев е почитател на Густав 
Климт и в цялото си творчество 
прилага стила на сецесиона вър-
ху българските народни мотиви от 
фолклора, легендите, църквите, све-
тогорските манастири. Точно в този 

Портрет на Анна Каменова
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стил е и прочутият портрет на Анна 
Каменова, който художникът рисува 
след завръщането си в София (1924).

„Когато рисуваше моя портрет... не
говото въображение предшестваше 
вижданото и обикновената дреха за 
миг се преобрази в тежка багреница, 
оцветена и осветена от творческа
та му фантазия“. Анна Каменова (1)

Анна Каменова е племенница на Бен-
ковски – баба й е негова сестра. Ос-
вен това, тя е съпруга на юриста 
Петко Стайнов, бивш министър на 
железниците, на външните работи, 
пълномощен министър във Франция 
в средата на 30-те години и един от 
учредителите на движението за за-
щита на евреите по време на Втора-
та световна война. Иван Милев рису-
ва стенописи в тяхната казанлъшка 
къща и е изключително впечатлен 
от нейната ерудиция на поет, беле-
трист и преводач – именно тя пре-
вежда на български език романа на 
Хариет Бичър Стоу „Чичо Томовата 
колиба“. В София е много известна в 
интелектуалните среди поради про-
вежданите в дома й литературни по-
неделници, посещавани от художници, 
музиканти, политици, и поради актив-
ното й сътрудничество в сп. „Злато-
рог“. Портретът на Анна Каменова е 
типичен български сецесион, с харак-
терните стилизирани форми и пищни 
декоративни екзотични детайли, за-
имствани от шевиците в традицион-
ните български носии.

По това време, Иван Милев рису-

ва още „Танец (Гъдулар)“, „Триптих“ 

(„Мъглижкият манастир“), „Врачува-

не“, „Ахинора“ и др. Реализира и сцено-

графията на спектакъла „Тоз, който 

удря плесници“ от Леонид Андреев в 

Народния театър, заедно с още един 

представител на движението „Род-

но изкуство“ – неговия съгражданин 

Иван Пенков, художник и сценограф, 

завършил Академията за изобрази-

телни изкуства в Мюнхен. 

Една от най-известните картини на 

художника е „Ахинора“. Нейната ис-

тория е свързана с една друга знаме-
нита Анна, с фамилия Орозова, чий-
то съпруг е богатият розотърговец 
Александър Орозов. Завършила колеж 

„Ахинора“
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в Западна Европа, изключително об-
разована, владееща чужди езици, пе-
челила конкурси за красота в Европа, 
„Златната Афродита“..., тя посеща-
ва ателието на Иван Милев, понеже 
съпругът й поръчва портрет. Върху 
платното се появява Ахинора, съпру-
гата на хан Аспарух, с тюл пред до-
лната половина на лицето й и огромни 
зелени очи – най-загадъчният женски 
образ в  българската живопис.

През 1925 г. Милев завършва Худо-
жествената академия, специалност 
Декорация, с пълно отличие за ди-
пломната си композиция „Париж“, а 
за творбата си „Крали Марко“ полу-
чава Държавна награда за изкуство. 
Участва в конкурса за паметник на 
връх Шипка заедно с Васил Вичев, но 
проектът им остава на второ място. 
За кратко заминава за Виена на лече-
ние, а след завръщането си сключва 
брак с Катя Наумова – даровита опер-
на певица, завършила Консерватория 
и Факултет по философия в Германия. 
Въпреки скептичните прогнози за 
техния брак, двамата са много щаст-
ливи заедно. Тя предпочита неговото 
присъствие пред многобройната си 

публика, отказвайки се от бляскава-
та си артистична кариера. Той не се 
уморява да я рисува с изключителна 
любов, като иманяр, открил съкрови-
щето на живота си. Понякога зако-
дира себе си в образите върху плат-
ната, в овчаря, който свири на кавал, 
например. Целият им дом – таваните, 
стените отгоре до долу са изрисува-
ни с прекрасни стенописи...

През този период Иван Милев рису-
ва най-емблематичните си картини: 
„Сватба“, „Жътварка“, „Пред канди-
лото“, „Селска мадона“, „Бежанки“, а 
след раждането на дъщеря им Мария – 
„Зимен пейзаж“, „Нашите майки все в 
черно ходят“, „Черният хляб“ и др. С 
картините „Божа майка“ и „Свето-
горска легенда“ участва в изложбата 
на движение „Родно изкуство“. Рабо-
ти като художник на свободна прак-

тика, илюстратор, рисува стенописи 

в частни домове. И през всичкото 

това време много трудно се разделя 

с картините си, чувства ги като ро-

жби, които не подлежат на търговски 

сделки, не желае да ги продава. В тях 

отприщва неистовия си копнеж за 

красивото в пищни цветове, сънува-

„Мъглижкият манастир, триптих“
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ното години великолепие и приказен 

свят, толкова мечтани и бленувани в 

оскъдиците на реалния живот. В едно 

писмо до приятелката си Анна Пашо-

ва той пише: 

„Моят свят е приказен: всеки ден 

носи нови цветя, всяка нощ носи нови 

светове“.

Бедността не успява да изпълни сър-

цето му със завист и злоба, напро-

тив: изтъкава златните нишки на 

благородството в неговата фина 

душа, така щото най-голямата му 

дарба е да превръща грозното в кра-
сиво. И когато отива да се лекува на 
гара Борущица, се приютява в малка 
недовършена кирпичена стаичка без 
врата, превърната само за няколко 
дни в приказен дворец:

„На вратата беше провесена чер
га, повдигнах я леко, влязох и ахнах. 
Пред мен се откри нещо невиждано, 
феерично и приказно! Таванът, през 
който порано се виждаха гредите 
и керемидите, сега представлява
ше един тъмносин небосвод, обси
пан със звезди от златен варак, на 
който блестяха Зорницата и полу
месецът. Облаци, колесници, хвър
чащи коне, фантастични планини 
със сини, жълти, кафяви багри. По 
стените нарисувани коли с рит
ли, волове, жътвари, овчари, овце. 
Камината – превърната в двери, в 
дъното й – Разпятието Христово. 
От двете й страни нарисувани ма
дони и паж с жезъл. По издадената 

й част като гирлянди висяха приле
пи, а между тях кукумявки със свити 
елипсовидни очи, прорязани с ивици 
златен варак. На веригата в ками
ната висеше малко бакърено котле. 
Не смеех да помръдна, като гледах 
тази вълшебна картинна галерия!“ 
Из спомените на Дечко Матеев (1)

Годините живот в мизерия и недо-
хранване оставят тежко наследство 
в тялото на Иван Милев. Точно кога-
то настървението за живот и твор-
чество е най-голямо, точно в най-
стремглавия си творчески устрем, 
художникът заболява от „испански 
грип“ (инфлуенца) и си отива от този 
свят малко преди да навърши 30 годи-
ни. Усещайки, че умира, той изрича:

„Душата ми е бреза, която отрони 
всичките си листа...“

„Разпятие“, 1923 г.
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И още:

„...Аз се озверявам при мисълта, че уми
рам, че толкова много исках да направя, 
че толкова много можех да направя!“

Едва ли има някой, който може да си 
представи какво би родило неговото 
въображение върху платното – Иван 
Милев ще остане в съзнанието ни 
като един от най-непредвидимите 
български художници. Владимир Свин-
тила ще го нарече „грандиозният“ и 
„най-българският художник“,  а Сирак 
Скитник ще се опита да напише при-
казката за Иван Милев, която според 
него би трябвало да започва така: 

„През земята ни мина болярин – богат, 
самонадеян и смел. Тежко имане носе
ше той, наследено от далечни, забра
вени прадеди – девет ковани сандъка 
с одежди, везани със злато и слънце, 
девет чемширови ракли с нанизи, то
пени в баграта на първата дъга, една 
златокована ръка, една жадна душа, 
живяла някога в дъното на коралово 
море, и едно неспокойно сърце...“ 
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