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В началото на Рождествения пост отново се 

връщаме към темата за живота като свещен 

дар и за човека, на когото е поверен този дар, за 

да го закриля и пази. С развитието на биотех-

нологиите все повече въпроси, свързани с въз-

действието върху живота, стават причина за 

тревоги и морални дилеми. Но един от тях, най-

важният, е стар колкото човека, без да е наме-

рил с времето своето правилно решение – въп-

росът за изкуственото прекъсване на живота.

Обикновено за аборта се говори като за избор 

на жената, отговорност на жената, грях на 

жената. Но зад всяка жена, решила се на тази 

стъпка, стои мъж, чиято роля незаслужено се  

омаловажава. За мястото на мъжа и за него-

вия избор ще стане дума в някои от тексто-

вете в броя. За лесните и трудните начини 

да говорим за аборта и за възможностите 

като общество да въздействаме върху този 

проблем, без това да е свързано с агресия, 

заклеймяване, омраза и противопоставяне на 
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нито една от различните групи, кои-
то имат отношение към темата.

Без съмнение жената носи по-голяма 
тежест и плаща по-висока социална 
цена в сравнение с мъжа в ситуация 
на непланирана бременност. Липса-
та на информация, лошата социална 
политика на държавата, както и от-
съствието на подкрепяща среда по-
ставят бъдещата майка в безизход-
но положение, а често и в изолация, 
което на практика я лишава от избор. 
Ниската правна и медицинска култу-
ра, особено при жените в много млада 
възраст, създават чувство за безиз-
ходица, страх и безпомощност у са-
мотната бременна жена и водят до 
единствения изход, който изглежда 
възможен – аборт или изоставянето 
на детето. Това е част от причини-
те, обуславящи  високото ниво на аб-
орти у нас, особено сред момичета, 
ненавършили пълнолетие. По послед-
ните оповестени данни на Светов-
ната здравна организация България е 
на първо място в Европа по брой на 
абортите сред момичета от тази 
възрастова група. 

Въпросът за аборта е част от въп-
роса за тежката демографска ситу-
ация у нас и от важната тема за по-
ложението на жената в обществото 
днес. Но най-вече това е въпрос за 
духовната отговорност на човека да 

пази живота във всичките му разно-

видности и фази на развитие. И на на-

шата отговорност като общество. 

Подкрепата за самотните майки, 

поемането на повече отговорност 

към тях от страна на обществото 

и държавата, са фактор за избор на 

майчинство дори в тежка и на пръв 

поглед безизходна ситуация. Но може 

би най-важният такъв фактор е ба-

щата. За съжаление, в кризата, свър-

зана с непланирана бременност, неза-

висимо дали е омъжена или не, жената 

обикновено се изправя пред проблема 

сама. И понася отговорност за из-

бора си сама. Този принцип често се 

оказва приложен и в църквата, когато 

жената се кае за греха на причинения 

аборт.

 

От гледна точка на църквата има 

ясна оценка на духовната страна на 

аборта и правила за отношение към 

жената, която го е пожелала и извър-

шила. В някои от случаите може да се 

каже, и за съжаление, се казва, че един 

грях е довел друг… и в крайна смет-

ка лошият резултат е следствие на 

неправилни избори, които жената е 

направила съзнателно. Но въпросът 

с аборта е най-сериозен там, където 

за тези избори заплаща друг човек, и 

заплаща с живота си. И в тази перс-

пектива няма никакво значение дали 

и как обществото, в това число цър-

ковното, ще „осъди” майката; нито 

дали ще „осъди” бащата. Важно е дали 

и как може да спаси – и майката, и не-

роденото й дете.
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„Твоите 
наредби 
са мои песни”  
        (Псалом 118)

Човек живее в наредби и с 
наредби от най-ранно дет-
ство чак до самата си 
смърт. Това, което в хрис-

тиянството се нарича съвест или 
„глас Божи в нас”, в съвременната ди-
намична психология се нарича свръх-
аз.  По мнението на повечето извест-
ни специалисти в областтта на дъл-
бинната психология той се формира 
твърде рано, може би още в първите 
три до шест месеца след раждане-
то, под влияние, от една страна, на 
вродената склонност на детето към 
формиране на съвест, а от друга, под 
същественото влияние на близкото 
обкръжение (преди всичко на майка-
та, но и на бащата). Ако си предста-
вим вродената склонност на човека 
към развитие на съвест (казано по 
християнски, това е гласът на Бога 
в нас) като празен съд, в който ще се 
налее като съдържание всичко оно-
ва, което получаваме от нравстве-
ното поведение на родителите под 
формата на вербални и невербални 
заповеди, предупреждения, забрани 

нова книгана издателство ОМОФОР

ВЛАДЕТА ЙЕРОТИЧ

или позволения, ще получим една при-
близителна картина на онази сложна 
душевно-духовна структура, която 
хилядолетия наред наричаме съвест. 
В същото време ще бъдем приятно 
изненадани от доближаването на въз-
гледа за съвестта на християнското 
и на съвременното психологическо 
учение. 

Псалмопевецът, впрочем и сам про-
рок на стария Израил, един от онези 
няколко еврейски пророци, които са 
предсказали пришествието на Ме-
сия – Иисус Христос, като че в 118-
и псалом предварително всичко ни е 
казал, обещал и препоръчал, което 
много бавно и с мъка се осъществява 
през двухилядолетната история на 
християнските народи. Твоите на-
редби са мои песни! Какво богатство 
се съдържа в това едно-единствено 
поетично, религиозно и философско 
изречение на псалома, а с подобно съ-
държание, без колебание можем да ка-
жем, са и всички останали Давидови 
псалми! 
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Владета Йеротич 
е роден през 1924 г. 
в Белград. Завършва 
Медицинския факул-
тет към Белградския 
университет. Специали-
зира невропсихиатрия и 
психотерапия в Швейца-
рия, Германия и Франция, 
а по-късно учи психология 
и богословие. В продълже-
ние на дълги години рабо-
ти като ръководител на 
Психотерапевтичното от-
деление в болницата „Дра-
гиша Мишович“ в Белград и 
има значителен принос за 
цялостното развитие на 
психотерапията в Сърбия. 
Като изследовател има  за-
дълбочен интерес към връзка-
та между психология и твор-
чество, както и към културна-
та антропология. По-късно се 
насочва и към граничната об-
ласт между религия и психоте-
рапия. Д-р Владета Йеротич е 
редовен член на Медицинската 
академия и на Сръбската акаде-
мия на науките, професор e в Ка-
тедрата по пастирска психоло-
гия към Белградския богословски 
факултет на Сръбската право-
славна църква. От 1997 г.  той е 
ръководител на основания с бла-

гословението на Негово Светейшество  
патриарх Павле Пастирски консултативен център в 

Белград, където работи  по проблемите на пастирск–ата пси-
хология и медицина. Проф. Йеротич e автор на много книги, студии, 

статии, лекции и есета, преведени в цял свят, които са плод на неговата дъл-
гогодишна работа като психиатър, психотерапевт и богослов. 
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Бог още от раждането е отпечатал 
в нас Своя образ и Своето подобие, 
подарявайки ни „съсъда” на съвестта. 
От човека и неговата свобода по-на-
татък зависи дали ще изпълни този 
Божи съсъд с подобаващо съдържа-
ние. Това е онази голяма грижа и още 
по-голяма отговорност на родители-
те да предадат на детето своя ети-
чен образ или своята изградена съ-
вест, много повече с дела, поведение 
и собствено излъчване, отколкото с 
думи, и така да изпълнят този празен 
Божи съсъд. 

Хората в наше време никак не искат 
да слушат и да приемат наредби и 
авторитети. Това е така, защото в 
света има все по-малко хора с истин-
ски авторитет, които, ако наистина 
са такива, винаги се отличават с 
едни и същи позитивни черти: те го-
ворят онова, което мислят, и точно 
така постъпват. Хората с истински 
авторитет не искат да властват 
над човека, предлагайки му „хляб 
вместо свобода”, те не го подкупват, 
нито го манипулират с идеологии, а 
го насърчават, окуражават и подкре-
пят, разкриват неговата индивидуал-
ност, оставяйки го да се развива по 
свой неповторим начин. 

Бог е бил и е останал за човека първи, 
изначален и вечен Авторитет, Кой-
то действа от любов, жертва Себе 
Си като второ Лице на Света Трои-

ца, също така от любов, и се предава 
на хората през всички Негови дни в 
историята като Свети Дух, трето 
Лице на Света Троица. Човекът, кой-
то с дълбока и искрена вяра приема 
в своето сърце Бога, същевременно 
приема и Неговия авторитет, а това 
значи и Божиите наредби. От момен-
та на приемане на Бога с цялото си 
същество такъв човек сам става 
за другите авторитет, а неговите 
наредби, предадени с авторитет на 
другите хора, подобно на Божиите 
наредби, стават мои песни. 

На въпроса защо днес наредбите на 
нашите родители, на политическите, 
научните, а и на религиозните ръко-
водители вече не са мои песни, отго-
ворът е много прост. Тогава, когато 

Бог, по думите на владика Николай 

Велимирович, е престанал да бъде 

за хората Баща, бащинството се е 

изгубило и на негово място е дошло 

другарството, лъжливото братство 

и лъжливото приятелство. Божият 

съсъд у детето трябва да бъде из-

пълнен с нещо. Ако не бъде изпълнен 

с Божиите наредби, ще бъде изпълнен 

с човешките или демонските. Човек 

не може да замени Бога с някакъв друг 

авторитет, а ако все пак се опита (а 

това се опитва да направи вече ня-

колко века), то тогава ще замени ис-

тинския авторитет с лъжлив, истин-

ските наредби с лъжливи (политиче-но
ва
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ски идеологии, надценяване на науката 

и учените). Веднъж замърсен с отровна 

храна и нечиста вода, Божият съсъд у 

човека по-нататък непрестанно ще се 

бунтува срещу всяка храна и вода, не вяр-

вайки, че вече изобщо съществува чиста 

храна и вода от Извора, Който не пресъх-

ва. Но Божият съсъд и у най-нечистия чо-

век остава Божи съсъд. Той пак може да 

приеме чиста храна и вода – Божиите на-

редби, но едва тогава, когато напълно се 

изпразни и очисти от нечистите съдър-

жания (с покаяние и изповядване на греха, 

с причастие и практикуване на остана-

лите свети Тайнства), когато отново 

стане по-бял от сняг. 

Блажен е човекът, за когото Божиите на-
редби са песни. Той изпълнява наредбите 
не защото трябва или защото се стра-
хува, а защото Божиите наредби са ста-
нали негови собствени (хетерономната 
съвест е станала автономна, както биха 
казали психолозите), защото такъв чо-
век постъпва като дете (или като отно-
во е станал дете), което с радост изпъл-
нява бащините наредби. Защото знае, че 
бащата го обича, както и то обича ба-
щата (Отец). Това не е само послушание 
(вместо лошото покорство) на детето 
към бащата, а Божиите наредби у дете-
то, художника-творец, стават такива 
песни, чрез които всеки, който ги чете, 
познава Бога. 

Из „Остават само делата на любовта”, 
изд. Омофор, 2017
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Ако мъжете се 
каеха заради 
абортите така, 
както жените...
Оксана Головко разговаря 

с протойерей Фьодор Бородин

„Ако ме обичаш, направи аборт“. Каквото и да се случи, 
след такива думи за бъдещето е отговорна единствено 
жената. Протойерей Фьодор Бородин разсъждава защо 
съвременните мъже нямат желание да бъдат бащи и къде 
изчезва тяхната отговорност.
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ПОВЕЧЕТО МЪЖЕ СА ГОТОВИ ЗА 
ТАКЪВ ГРЯХ

– Отец Фьодор, често ли пред Вас 
се изповядват мъже заради аборт?

– За своите 25 години свещениче-
ство рядко съм се сблъсквал с изпо-
вед на мъж заради аборт. Но наскоро 
приех изповед на възрастен човек, 

който горещо се разкайваше за погу-

бените си деца. Не беше просто по-

каяние за извършен грях, в думите му 

звучеше мъка, че днес той би могъл да 

има живи и здрави големи деца, а няма 

нищо…

По статистически данни за година в 

Русия се извършват от 1,5 до 2 мили-

она аборта. При зачеването на всяко 

от тези убити деца взема участие 

някой мъж. А се разкайват преди всич-

ко жени. 

Защото повечето мъже са готови 

за този грях. Те са съгласни с него, 

даже не мислят за него. Те смятат, 

че отговорността за сторения грях 

не е тяхна, затова и живеят без да се 

терзаят.

Разбира се, че такъв грях разрушава и 

човешките съдби, и човешките души. 

Разрушава семейството, изградено 

от човека, направил аборт. Защото 
не е възможно да съществува щас-

тие, построено върху кръв, още пове-
че върху кръвта на дете.

За съжаление, днес у повечето мъже е 
разрушено желанието да бъдат бащи. 
У младите мъже това разрушение се 
чувства особено силно.

– И поради това има толкова много 
аборти?

– Работата не е само там, че мъже-
те създават ситуации, от които же-
ните излизат посредством аборта. 
Милиони мъже си тръгват и оставят 
милиони жени сами със своите деца. 
Смятат, че е нормално да плащат из-
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дръжка и да се срещат с децата си 
веднъж в седмицата или месеца.

Когато се опитвам да им обърна вни-
мание, че такава ситуация не е нор-
мална, а е страшна, особено за дете-
то, чувам възражения: „Ама, моля ви, 
всичко е нормално. С жена ми се раз-
ведохме спокойно. Тя е доволна и де-
тето е щастливо“. А детето просто 
не разбира колко по-добре би му било, 
ако има до себе си двама родители. 
Затова и е щастливо, когато татко 
го води в неделя в „Макдоналдс“.

Но най-страшното в тази ситуация 
е, че детето е станало жертва на 
страстите на своя роден баща. Де-
тето, което трябва да дойде на този 
свят по промисъл Божий, да бъде оби-
чано, да обича, да порасне и да успокои 
старостта на този човек, да го носи 
на ръце, да се грижи за него, даже не е 
дошло на този свят, защото на баща 
му е било все едно дали ще го има или 
не. Или, слава Богу, дошло е на света, 

но се е оказало ненужно за баща си.

Спомням си разказа на една жена от 
нашата енория. Когато се родило 
внучето, нейният зет напуснал дъще-
ря й. Изоставил ги и изчезнал, както 
често се случва. Дъщерята била в 
такова тежко състояние, че нямала 
сили да води съдебни дела за издръж-
ка, от което бащата бил доволен. 
Знае, че има дете, но не го интересу-
ва. И тази жена, бабата, разказваше, 
че когато детето било при нея на ви-
лата през деня, изчезвало за няколко 
часа. Тя решила да го проследи и да 
разбере къде се губи цяла сутрин. 
Тръгнала след него и видяла, как то 
тича по полето и крещи: „Татко, тат-
ко!“. Крещяло, изтривало сълзите си и 
се връщало.

Мисля, че някъде там съществува 
този безумен баща, който не иска и 
да знае, че има човек, готов да го оби-
ча. В този случай бащата е изгубил 
не само своя „разход на пари“, той е 
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изгубил и този, който е бил готов да 
го обича безусловно.

С всеки аборт, с всяко изоставено 

дете, всеки мъж губи най-висшата 

ценност на света. Защото тук, на 

земята, най-висшата ценност са хо-

рата, които те обичат. Те не се купу-

ват, няма с какво да бъдат подменени 

и не са чак толкова много в живота 

на всеки от нас.

Но заради комфорта, заради живота, 

подвластен на страстта, ние от-

блъскваме от себе си, изхвърляме от 

живота си като ненужна вещ това 

удивително съкровище.

ЕГОИЗМЪТ ВИНАГИ СЕ НАКАЗВА 

СЪС САМОТА

– Какво може да очаква такъв чо-

век? 

– Най-често – самотна старост. 

Старост в самота или сред хора, на 

които е в тежест. А това е един вид 

вътрешна самота. Аз като свещеник 

виждам колко малко са семействата, 

в които възрастните са обичани, къ-

дето им се радват, независимо от 

тяхната немощ и даже старческа де-

менция. Където тяхното присъствие 

в къщата носи онази радост и пълно-

та в живота, когато под един покрив 
живеят няколко поколения.

Та нали старецът е човек, който 
притежава житейски опит, който 
младите все още нямат. Той трябва 
да го споделя с тях, да носи мир в се-
мейството, защото вече е преодолял 
страстите. Но все по-рядко наблюда-
вам такива хармонични семейства. 
Обратно, срещам все повече и пове-
че старци, които се държат безумно 
и се превръщат в тежест за своите 
деца и внуци. Според мен и това може 
да има връзка  с  направените абор-
ти. Убийството е като киселина, из-
гаря всичко, в това число и душата 
на човек. Изгаря неговата любов към 
близките.

Почти винаги егоизмът се наказва 
със самота. Колкото повече обичаме 
себе си, толкова повече сме егоис-
тични и с нас е трудно да се живее 
и все по-малко хора искат да живеят 
с нас. А ако все пак се налага да жи-
веят, то това не е живот, а кошмар.

– Защо обществото, в това число 
и православното, търси отговор-
ност за абортите само от жените?

– На Страшния съд бащите също ще 
носят отговорност за убитите деца 
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абсолютно еднакво с майките. Но 
този свят е жесток и несправедливо 
устроен и мъжът фактически прех-
върля върху жената решението на 
въпроса.

В ситуация, когато е извършен гре-
хът на блудството, жените трябва 
да се вземат в ръце и да родят. За-
ради първия грях да се прави втори, 
който е още по-тежък, не е разумен 
изход. А ще се наложи да се носи от-
говорност, често още тук, на тази 
земя.

АКО МЕ ОБИЧАШ, НАПРАВИ АБОРТ

– Наскоро ми разказаха, как са се 
опитвали да разубедят да направи 
аборт жена, изоставена от баща-
та на бъдещото си дете. Можем 
да ги разубедим, но след това тези 
жени не съжаляват ли за взетото 
решение да не правят аборт?

– Аз поне не зная случай, когато 
жена, решила да не прави аборт и 
родила дете, да не е щастлива. За 
времето, откакто съм свещеник, 
стотици пъти съм бил свидетел 
как страда жена, някога направила 
аборт. Как се страхува, колко й е 
тежко и как с напредването на въз-
растта си представя срещата с 
душата на детето, което е лишила 
от живот. Но нито веднъж не чух: 

„Имах избор. Сега детето е на 15 

години и съжалявам, че не направих 

аборт“.

В този огромен, студен, жесток 

свят, в който живеем, е много важно 

да имаме някого, който да ни обича. 

Възможно е и да го няма, защото сме 

били на крачка от извършването на 

престъпление. Жените благодарят 

на Бога за това, че не са го направили.

ЧЕСТО ЕДИН ГРЯХ ВЛЕЧЕ СЛЕД 

СЕБЕ СИ ДРУГ

Ранните извънбрачни връзки водят 

до греха аборт. Едно непълнолетно 

момиче имаше връзка с момче и заб-

ременя. Беседвах с момчето – без-

крайно самоуверен индивид. Той каза 

на момичето: „Ако ме обичаш, направи 

аборт“. 

Беше уверен, че е прав – сега не му е 

нужно дете, а после ще си направят 

друго. Момчето не учеше, не работе-

ше, защото не искаше да поема каква-

то и да е отговорност. Тя не направи 

аборт, роди, а той ги изостави, защо-

то не успя да преодолее егоизма си.

Тези негови думи: „Ако ме обичаш, на-

прави аборт“, – свидетелстват, че 

той въобще не разбира какво е това 

любов. 
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– Аборти се правят и от омъжени 
жени. Какво се случва в такива се-
мейства? 

– Ще ви разкажа една история за се-
мейство – мъж, жена, три деца. Съ-
пругът живее свой живот, незави-
сим от семейството. Даже има свой 
рафт в хладилника. Ясно е, че вкъщи 
нищо не прави.

Съпругата, която се опитваше да 
скрепи семейния живот, го попита ди-
ректно: „Кажи, моля те, ти обичаш ли 
ме?“ Той я погледна и отговори: „Няма 
да кажа“. Защото ако каже, че я обича, 
трябва да прояви по някакъв начин лю-
бовта си. А той не искаше това. Той 
не искаше да носи отговорност.

За съжаление, много съвременни мла-
ди мъже са точно такива. Има и нор-
мални, но те намаляват с всеки изми-
нал ден.

Разбира се, този, който не желае да 

носи отговорност, особено ако не е 
вярващ, ще настоява за аборт. Така 
поставя жената в безизходица. Поня-
кога въпросът е поставен ребром – 
ако направиш аборт, оставам, ако ли 
не – отивам си.

На практика абортът по-силно раз-
рушава семейството, отколкото раз-
ногласията между съпрузите по този 
въпрос. Убийството на дете се из-
правя като мощна незрима преграда 
между тях. Те дори не го разбират, но 
тя е там...

В заключение, като свещеник искам 
отговорно да заявя, че ако мъжете се 
каеха за извършените аборти тол-

кова, колкото и жените, то утре ние 

бих ме живели в съвършено друга стра-
на. Страна, в която не убиват нероде-
ни деца в такива чудовищни размери. 

Но това, което се случва днес с наши-

те мъже е истинска катастрофа.

Превод: презвитера Жанета 
Дилкова-Дановска

Изночник: pravmir.ru
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абортът: 
трагичен 
и неизбежен
Джон Брек

Щом животът и личностното съ-
ществуване на индивида започ-

ват при оплождането, тогава Църква-
та не може да оправдае отнемането 
на този живот не само след ражда-
нето му, но и по време на износване-
то му в утробата. Това е убеждение, 
получило своето утвърждаване още 
от апостолски времена (Дидахи 2:2; 
Посл. на ап. Варнава 19:5), основава-
щи се на библейското предание (Пс. 
139:13-16; Ис. 49:1; Иер. 1:5; Гал. 1:15 и 
сл.).

Тези заключения се градят върху раз-
бирането на Църквата за „свеще-
ността“ или „светостта“ на живота. 

Човешката личност ‐ още от 

зачатието дарена с душа или 

същностно духовно измерение ‐ 

притежава качеството на свя-

тост 
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Като носител на Божия образ човек 
съществува в общение и с Бога, и с 
другите човеци, което е отражение 
на общението на любовта, превръ-
щащо в едно цяло трите Лица на Све-
тата Троица. Човешката личност 
е отражение на божествеността. 
Това остава в сила дори и след като 
грехът до такава степен е опетнил 
Божия образ, че го е затъмнил до не-
узнаваемост. Православието държи 
на убеждението, че този образ е ве-
чен и поради тази причина – незали-
чим. Той остава неразрушим дори в 
най-окаменелите сърца и най-поква-
рените души. Ако това не е така, то-
гава покаянието щеше да бъде нещо 
неосъществимо.

Следователно именно Божият образ 
в нас ни облича в това качество на 
„святост“. Подобно на самия образ, 
то характеризира нашето битие още 
от зачатието до смъртта, а също и 
в отвъдния живот.

Абортът унищожава живота на 
човешка личност, без значение в 
какъв стадий на развитие е пло-
дът 

Ето защо отците на Църквата нала-

гат на майката и на лицето, извър-

шило аборта, наказание за убийство 

(обикновено десетгодишно лишаване 

от св. причастие).

Посочвайки това обаче, трябва да се 

запитаме дали не се допускат изклю-
чения. 

Специалистите, занимаващи се 
с проблемите на нравственото 
богословие, приемат като цяло 
само едно изключение спрямо 
забраната за аборти. То се от-
нася до случаите, когато продъл-
жаването на бременността или 
евентуалното раждане могат да 
доведат до сериозни рискове за 
живота на майката

Но дори и това разрешение би могло 
да се постави под съмнение, тъй като 
в светоотеческата традиция липс-
ва ясно изразена подкрепа в такава 
посока. Въпреки този факт, предвид 
наличието на отношения на любов и 
отговорност от страна на майката 
спрямо други членове от нейното се-
мейство, звучи пастирски и морално 
обосновано да се даде предимство на 
нейния живот пред този на неродено-
то й дете.

Други изключения, считани като до-
пустимо оправдание за извършване 
на аборт и приемани от членовете на 
много християнски вероизповедания, 
но отричани по правило от повечето 
православни, са изнасилването, кръ-
восмешението и тежките генетич-
ни увреждания у износваното дете. 
Най-общо проучванията показват, 
че жертвите на изнасилване и кръ-
восмешение могат – при наличие на 
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съответната любов и подкрепа – да 
износят и да родят нормално дете, а 
след това, ако се наложи, да го оста-
вят за осиновяване. Всичко, естест-
вено, зависи именно от споменатото 
„наличие на съответната любов и 
подкрепа“. Така или иначе, прибягва-
нето до подобен подход обикновено 
снижава последствията от онова, 
което понастоящем се определя като 
„постабортен синдром“, оказващ 
тежко въздействие върху „жертвата 
на постабортния синдром“ – понякога 
до такава степен, че може да я дове-
де до мисли за самоубийство. И все 
пак най-важната причина е, че

при оставяне на детето за оси-
новяване се запазва неговият 
живот

Що се отнася до генетичните ув-
реждания, Църквата заявява, че това 
дете е дарено от Бога и предоставе-
но в обятията на родителите, за да 
му се отдават закрила, грижи и любов 
независимо от „дефектите“, които 
би могло да има. Безспорно някои не-
дъзи са толкова тежки, че може да се 
окаже потребна медицинска намеса с 
цел абортиране, но тук отново целта 
трябва да бъде запазване живота на 
майката. Ако едно новородено дете 
проявява опасни за живота му гене-
тични аномалии или пък страда от 
тежки, доказано нелечими аномалии 

(каквато примерно е аненцефалия-
та) и това ще го доведе до скорошна 
смърт, тогава трябва да се вземат 
всички необходими мерки, за да се на-
прави така, че детето да умре с мак-
симално предоставяне на любов и по 
възможно най-безболезнен начин.

В съвременния свят подобни предпи-
сания навярно звучат твърде сурово и 
доктринерски – като продукт на една 
крайна философия в поддръжка на 
жизненото начало. Само че тяхната 
обосновка  не се гради на правила – на 
неща позволени или непозволени. Те се 
основават най-вече върху набор от 
убеждения: че Бог е абсолютен госпо-
дар както на живота, така и на смър-
тта; че Неговата любов се простира 
над всяко същество от творението, 
и преди всичко – над всеки носител на 
Неговия божествен образ; че Той по-
верява живота в наши ръце – 

собствения ни живот и живота 
на неродените ни деца, – за да го 
ценим, да го пазим, да му отдава-
ме грижи и любов безгранично и 
безусловно 

След това Той изисква от нас да се 
обвържем с най-висшата отговор-
ност – да поемем този живот и да 
го предоставим обратно на Него 
като жива жертва на благодаре-
ние и прослава. Нашите деца не са 
нещо, което ни „принадлежи“ – те 
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принадлежат на Отеца на всички 
нас.

Въпреки това абортите са същест-
вували и винаги ще съществуват. Ще 
бъде безполезно и жестоко обаче да 
реагираме на това явление, като за-
клеймяваме жената, притисната от 
обстоятелствата да направи този 
трагичен избор. 

да критикуваме майката и да 
пренебрегваме отговорността 
на бащата, както обикновено се 
случва, представлява нещо край-
но несправедливо 

Да упрекваме девойка, която в прис-
тъп на депресия прибягва до избора 
да направи аборт, означава да по-
тъпчем основния закон на любовта, 
отдавана и на светци, и на грешни-
ци. Да заклеймяваме жертвите на из-
насилване или кръвосмешение заради 
това, че са се отървали от продукта 
на сексуалното насилие – макар този 
„продукт“ да е живо човешко съще-
ство, – е безсмислено и безсърдечно. 
На практика действително същест-
вуват обстоятелства, при които 
жената бива принудена да направи 
избор, какъвто никога не е планирала, 

нито пък искала. Каквито и да са при-
чините, довели до нейното решение, 
ролята на Църквата е недвусмислена.

Тази роля е да образова нашите мла-
дежи в духовна насока, вярна на Све-
щеното Предание. Но никога не бива 
да забравяме, че в основата на само-
то предание е Христовата заповед 
да имаме любов както към ближния, 
така и към врага: доказано чрез Не-
говата любов и опрощението на блу-
дницата (Иоан 8:3-11), както и на 
Собствените Му убийци (Лука 23:34). 

Бог ще съди всички ни според Своята 
правда, според Своята воля. 

на нас ни е дадено да наставлява-
ме, упътваме и подкрепяме с без-
мерно състрадание всички онези, 
които се намират в състояние 
на тежко нравствено изпитание 
 

В един или друг момент на практика 
всички ние се оказваме в подобно по-
ложение. В случаите с последиците 
от аборт, както и във всички подобни 
кризи, единствено правилното е да 
изберем как „да постъпим с другите 
така, както бихме искали Бог да по-
стъпи с нас“.
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Нашият местен вестник за жени се 
отличава с остроумие, информация 
за модата и хумор. В него се публи-
куват белетристика и коментари – 
обикновено от пикантен тип, поня-
кога дори благоприятни за душевно 
ободряване. Случва се обаче и да на-
стръхвам, когато попадам на някои 
от тях.

В последно време се водят немалко 
разисквания относно въвличането в 
междукултурни конфликти. Доколко-
то тези конфликти включват тема-
та за женските „права“, споменати-
ят вестник изразява една, бих казал, 
видимо двусмислена позиция. В него 
по най-пряк начин се отстоява пра-
вото на жената сама да избира – при 
абсолютно всички обстоятелства – 
каква да бъде съдбата на евентуал-
но заченатото от нея дете. Вземе ли 
решение да абортира това дете, без 
значение в какъв стадий от бремен-
ността, тя би трябвало да има сво-
бодата да го направи. Подобно право 
се възприема като нещо очевидно 
само по себе си. Всяко противопо-
ложно мнение, отстояващо идеята, 
че вече заченато дете трябва да по-
лучи законова защита, представлява 
не само ерес, но и нещо абсурдно. 

Как би могло една зигота или ем-
брион, или зародиш да имат пре-
тенции за защита пред личното 
право на майката да се освободи 
от този нежелан продукт вътре в 
нея?

Фактът, че сме се отдали на подо-
бен тип социално противопоставяне 
вместо на подходяща форма на диа-
лог относно този проблем, се дължи 
до голяма степен на поляризацията 
на подходите спрямо него. За аполо-
гетите на правото на живот тех-
ните опоненти са хора егоцентрич-
ни, нравствено лабилни, отричащи 
очевидния човешки образ – без да се 
отчита личностният – на неродения 
живот, и то само за да си подсигурят 
личното спокойствие. С други думи, 
абортът по избор е вид акт за собст-
вена угода. 

В очите на апологетите на „сво-
бодния избор“ глуповатото при-
писване на „личностен образ“ – 
или дори просто на човешко ес-
тество – на ембрион или зародиш 
е плод на религиозен фанатизъм, 
поставящ някакви неясни, лъжли-
ви правила над реалния факт на 
живота на жената 

и представляващ крайно тежко вме-

шателство във възможно най-лична-
та и интимна сфера на нейното съ-
ществуване.

да 

поговорим
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Макар че защитниците на правото 
на живот не са особено склонни да 
признават този факт, по-голяма-
та част от жените, прибягващи до 
аборт, на практика вършат това 
поради причини, които съвсем не са 
плод нито на такава коравосърдеч-
ност, нито на такъв егоцентризъм, 
в каквито ги обвиняват. За много 
от жените с „постабортен синдром“ 
преживяването и преди, и след самия 
акт е болезнено и потискащо. Мно-
го от тях са изпълнени с усещането, 
че не им остава абсолютно никакъв 
друг избор, освен да абортират свое-
то дете. Ето защо те са склонни да 
приемат обичайната поддръжка на 
правото на живот или с осмиване, 
или със сълзи.

Що се отнася до отговорността от 
тяхна страна, 

жените нерядко са разкъсвани 
между чувството за отговор-
ност спрямо нероденото дете и 
също спрямо родителите, неже-
лаещи да приемат бременност-
та на неомъжената дъщеря, или 
пък спрямо съпруга, отказващ 
по-нататъшното увеличаване на 
броя на децата в семейството,

или спрямо самите себе си, когато 
наличието на оскъдица и емоцио-
нални травми превръщат в нещо 
непоносимо мисълта за появата на 
още едно същество за изхранване, 

на още една жива душа, изискваща 
грижи и усилия.

При абортите въпросът за лич-
ната отговорност съвсем не из-
глежда така прост и недвусмис-
лен, както мнозина си го пред-
ставят. 

Отговорност спрямо кого, ако жена-
та се оказва притисната под нати-
ска на противоречиви изисквания?

Онези от нас, които сме абсолютни 
поддръжници на живота, трябва да 
се запитаме относно преиначаване-
то на нещата, с което някак твърде 
много привикнахме. Трябва, доколкото 
е по силите ни, да състрадаваме на 
болката и угнетението, преживявани 
от толкова много жени, прибягващи 
до прекратяване на бременността. 
А представителите на противнико-
вата страна трябва да разтворят 
души за очевидното – макар и още 
нероден, животът си е живот. Той е 
в пълна степен човешки живот и за-
служава грижите и защитата, които 
дължим на всеки отделен човек във 
всеки един етап от неговия или ней-
ния живот.

Каквато и да е личната ни по-
зиция по въпроса, ние трябва да 
прекратим словесните прес-
трелки и да започнем да разго-
варяме с взаимно уважение и от-
критост. 
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Потребно е да разговаряме, но също и 
добре да чуваме.

В църквите обикновено не се говори 
по този въпрос. Някои са приели като 
призвание просто да изразят позиция 
на отричане на абортите, но те поч-
ти не взимат под внимание терзани-
ята на майката (и буквално прене-
брегват отговорността на бащата). 
Други изразяват частично съгласие с 
поддръжниците на правото на аборт, 
особено когато е в защита на жерт-
вите на изнасилване или кръвосмеше-
ние. При все че и двете страни твър-
дят, че дават израз на истината по 
проблема, и в двата случая това е 
частична истина, в смисъл че тя се 
фокусира или само върху детето, или 
само върху майката. Но и майката, и 
детето имат законното право да бъ-
дат в еднаква степен обект на наше-
то внимание и грижи.

Това тяхно право ни пренася отвъд 
нивото на „репродуктивните право-
мощия“ и „значението на ембриона“. 
То ни задължава да поставим целия 

въпрос в богословски и пастирски 
контекст, в рамките на който почи-
тта към живота и благосъстояние-
то на личността се простират с 
равностойно състрадание и сила на 
въздействие към всички засегнати 
страни: и към нероденото дете, но 
също и към жената, от която това 
дете получава живот.

Ето защо е безусловна необходимост 
в храмовете (и във вашите, и в моя) 
да се осигуряват на местно ниво сре-
щи за открит и откровен диалог от-
носно аборта и значимостта на пре-
наталния живот – диалог, в който да 
има подход на отговорност, уважение 
и състрадание към всички засегнати 
страни. Предвид съвременните на-
строения и обстоятелства, ако по-
добни разговори не се организират 
именно в тези среди, тогава едва ли 
някъде другаде ще се поеме инициа-
тива за това.  

Из „С нас е Бог“, изд. Омофор, 2017
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Мъжете също плачат за деца-

та, на които те самите не са 

разрешили да се родят. Мария 

Стрелцова разказва за такъв 

рядък случай и призовава дру-

гите представители на силния 

пол да противостоят на нелю-

бовта.

МАРИЯ СТРЕЛЦОВА

На изповед 
не питат 

мъжете 

за абортите
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„ДОКАРАХА Я ПО СЪЩИЯ 
НАЧИН С КОЛИЧКАТА ‐ АЗ 
РЕШИХ ТАКА“

В болничната стая вкараха жена на 
количка – току-що бяха отстранили 

загиналият в утробата й плод. Тя още 

не беше успяла да дойде на себе си, а 

съпругът, който я държеше за ръката 

плачеше и стенеше:

– Това е заради мен и заради онова 

дете. Докараха я по същия начин. 

Само че тогава аз бях решил така.

На следващия ден, когато него вече 

го нямаше, моята съседка по легло 

ми разказа своята история. В болни-

ците хората често откровеничат, 

защото тук всички стават близки в 

своето нещастие. Мъжът й посто-

янно си спомня как е принудил своята 

съвсем млада първа съпруга да напра-

ви аборт. Сам я закарал в болницата, 
дошли и си тръгнали, хванати за ръце. 
Целият живот бил пред тях, защо да 
го усложняват с едно дете?

Но скоро бракът се разпаднал и, както 
със съчувствие отбеляза моята съ-
седка, съпругът й съжалявал. Той оби-
чал първата си жена и никога не гово-
рел лошо за нея. Но се развели. Защо 
– неясно; или може би всичко е ясно...

После съпругът дълго живял сам, но 
срещнал с нея. Харесали се и се оже-
нили. Обичат се, много искат деца, но 
не се получава. Това е нейната трета 
несполучлива бременност.

– Казвам му – престани, трябва да се 
лекуваме, вече не сме млади и здрави 
както преди десет години, всичко ще 
се оправи. А той все си спомня как до-
карали младата му жена на количка – 
бледа и цялата в кръв. И че той сам 



22 23

тогава е решил така! Сам! Не може да 
си го прости.

В ЦЪРКВАТА С МЪЖЕТЕ НЕ 
СЕ ГОВОРИ ЗА ТОВА

Трябва да ви призная, че тази история 

имаше щастлив край.

След престоя в болницата ние про-

дължихме да общуваме и след две го-

дини в това семейство се роди дъще-

ря. Моята болнична приятелка с още 

по-голяма радост ми сподели, че не-

говата бивша съпруга в своето ново 

семейство също родила дете.

Но аз запомних тези мъжки сълзи, из-

глеждащи толкова нетипично. Ние 

често си мислим, че бременността, 

раждането, решенията, свързани с 

родителството, са някакви изцяло 

женски грижи и скърби.

Статията трябваше да бъде за 

това, че мъжете рядко носят отго-

ворност за аборти, в които бащи са 

именно те.

Странно е да произнасяме думите 

„баща“ и „майка“, когато говорим за 

аборт. С бащинството в нашето об-

щество въобще имаме проблем, а още 

по-голям с онова бащинство, което 

на мъжете им се струва натрапено.

Ако жената вече телесно се чувства 

бременна (съзнателно не казвам „се чув-

ства майка“), то за мъжа признанието, 

че тя чака дете от него често се пре-

връща в шок, страх, шантаж, някаква 

нарушаваща неговите права ситуация, 

но не и блага вест, че ще става баща.

Когато започнах да си спомням разни 
случаи, които съм наблюдавала през 
живота си, се замислих, че често ба-
щите не по-малко от майките прежи-
вяват тежко факта на унищожаване 
на техните неродени деца.

Понякога не веднага, а когато осъзна-
ят своето бащинство. Навярно имен-
но затова още от детството е необ-
ходимо да се говори с момченцата, в 
това число и в Църквата.

В Църквата малко се говори с мъже-
те. Като правило на изповед не ги пи-
тат колко аборта са направили жени-
те заради тях, като че ли това не е и 
тяхна отговорност.

ТВОЕТО ПОГИНАЛО ДЕТЕ 
ИЛИ „КЪС МЕСО“?
Когато бях млада, разговарях с един 
младеж, мой приятел, за когото знаех 
две неща – че е безнадеждно влюбен и 
че е агресивен материалист; тоест 
той се хвърляше като лъв върху събе-
седника си, ако последният започне-
ше разговор за съвест, морал, Бог.

Неведнъж се изказваше и за аборти-
те: той учеше в медицински универ-
ситет и твърдеше, че това, което 
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изваждат от жените, е просто къс 
месо. Точно така го наричаше, цити-
рам го дословно.

Веднъж не издържах и го попитах 
пред всички:

– Добре, но нали имаш приятелка, коя-
то много обичаш?

– Да, имам!

– Представи си, че се ожените…

– С удоволствие си го представям.

– И тя чака от теб дете…

Той се стъписа, явно тази мисъл вече 
не му беше толкова приятна.

– И изведнъж тя прави спонтанен 
аборт. Да предположим, на петата 
седмица. Кажи ми честно, за теб 
това ще бъде твоето загинало дете 
или къс месо?

Той пребледня и отговори:

– Това ще бъде моето дете.

НЯКОЙ ТРЯБВА ДА ДАДЕ 
ОТПОР НА НЕЛЮБОВТА

„От любовта се появяват децата“ – 

това означава, че децата се раждат 

не само от физическия акт. Става 

дума за това, че животът побеждава 

там, където в сърцето има любов, не 

е важно дали е на мъж или жена. Най-

добре ще е да не е в едно, а в две. Но 

понякога за тази победа е достатъч-

на и любовта на един.

На практика се получава, че смелото 

решение на любовта – да родят дете, 

независимо от трудностите,  взе-

мат изключително жените. А така 

ми се иска тук да излязат напред 

мъжете. Да не се страхуват и да не 

съжаляват да станат бащи. Нито на 

неродените, нито на вече пораснали-

те деца, дори когато съвместният 

живот с техните майки е далеч от 
нормалния.
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НО ИМА И ДРУГА СТРАНА 
НА „МЕДАЛА“.
Истина е, че много жени никога не 
биха направили аборт, ако бяха под-
крепени от бащите на децата. Но 
също е истина, че много жени използ-
ват своята бременност като раз-
менна монета.

Избавят се от детето, за да нака-
жат мъжете, не им съобщават за на-
стъпилата бременност (човек сам е 
стопанин на тялото си и значи – на 
тялото на заченатото дете), ма-
нипулират ги, внушавайки им вина, 
страх, но не и любов!

Често именно заради това още в дет-
ството някои родители внушават на 
момчетата чувството, че веста за 
бременността на момичето, с което 
се срещат, е ужас и опит за изнудва-
не на тяхното синче.

Кой е виновен? Не е ясно. Навярно ви-
новно е самото ни отношение към 
живота, който за нас изобщо не е 
най-висша ценност.

Какво са тези неродени деца за мъже-
те, когато те всеки момент могат да 
бъдат изпратени като къс пушечно 
месо в която и да е точка от света. 
Какво е за жената онова трепетно 
отношение към живота, зародил се в 
нея, ако тя е унижавана в семейство-
то, в лекарския кабинет, на улицата.

ЗАТВОРЕН КРЪГ. 
НЕЛЮБОВТА РАЖДА 
НЕЛЮБОВ.
Но и обратно.

Ето какво исках да кажа с този текст 

на мъжете: жените са зависими от ва-

шата любов. Много повече, отколкото 

си мислите. Много повече, отколкото 

от които и да било жизнени проблеми, 

те зависят от вашата любов.

Някой трябва да бъде по-умен, по-

силен и отговорен. Някой трябва да 

даде отпор на нелюбовта. 

Нека това сте вие, мъже. Защото 
знам, че вие също плачете за вашите 
неродени деца.

Превод: презвитера Жанета 
Дилкова-Дановска

Източник: pravmir.ru
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С късче 
от звезда 
в душата
120 години 
от рождението 
на Асен Разцветников

Маргарита Друмева
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С късче 
от звезда 
в душата
120 години 
от рождението 
на Асен Разцветников

С „късче от звезда в душата“ пре-
минава през този свят Асен Раз-

цветников. Отива си в разцвета на 
силите си, отнасяйки светлината в 
небето, откъдето е дошла. Но писа-
телят щедро споделя още приживе 
тази светлина с малки и големи, тъй 
щото всеки е могъл да вземе от нея 
изобилно, според поривите на душа-
та си. Вероятно няма друг творец 
в българската литература, който 
толкова много да озадачава изследо-
вателите си. Няма поколение, което 

да не знае песничката „Тръгнал кос“ и 
стихчетата за Мързелан и Мързела-
на, детските книжки, които преливат 
от любов към децата, с непомрачена 
от нищо искряща жизненост и чув-
ство за хумор. В същото време, звез-
дата показва и обратната си стра-
на, където цари мрак и в която, ако 
се вгледаме по-внимателно, ще видим 
една измъчена и страдаща душа, пъл-
на с депресивни настроения и чув-
ство за обреченост. Трагедията след 
въстанието през септември 1923 г., 
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още повече след кървавия атентат 

в църквата „Св. Неделя“ две години 

по-късно, поетът възприема като 

девалвация на социалистическите 

идеи и крах на романтическите виде-

ния за света. Сякаш паралелно и ед-

новременно писателят съществува 

в двата противоположни полюса на 

светлината и тъмнината, но никога 

по средата. 

В светлината или тъмнината, чрез 

своите или чуждите думи, Асен Раз-

цветников си остава един от големи-

те български писатели. Само книги-

те му за деца са претърпели досега 

повече от 36 издания. 

Истинското име на Асен Разцветни-

ков е Асен Петков Коларов. За дет-

ството си писателят разказва сам в 

„Моите спомени“:

„Аз съм роден на 2 ноември 1897 г. в 

с. Драганово, Горнооряховско. Баща 
ми беше учител, но имахме земедел-

ско стопанство, та аз още от малък 
започнах да помагам в полската рабо-
та и да паса лете воловете. На север 
от селото има високи баири, откъде-
то се открива величествена гледка. 
Когато се случеше да няма други во-
ловарчета, аз по цели часове свирех 
на свирката си и гледах унесено към 
разстланата далече на юг Стара пла-
нина. Двата върха Марагидик и Юм-
рукчал се топяха в синята далечина 
и сияеха като направени и самите те 
от по-гъст млечно син въздух.

Баща ми беше пословично работлив 
човек, много строг и често ме по-
тупваше. Едва по-късно разбрах, че 
зад строгостта си той е носел добро 
и пълно с обич сърце, но тогава нра-
вите бяха такива – родителите не 
трябваше да издават пред децата си, 
че ги обичат и треперят над тях.

Майка ми почина много рано – аз бях 
едва 3-4-годишен. Запомнил съм само 
смътно, че тя знаеше и пееше много 

Родната къща на поета в село Драганово, Великотърновско, днес е негов музей
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хубаво народни песни, които бе научи-
ла от баща си – цигуларя дядо Петър. 
Хубаво пееше и втората ми майка“...

Въпреки любовта на втората му май-
ка, бъдещият писател до края на жи-
вота си ще усеща празнината, която 
само родната майка може да запълни. 
Една случка от детските му годи-
ни битува като неотменна част от 
биографията му, разказвайки как се 
е родило първото стихче в живота 
му: Асен става свидетел на грозна 
сцена – едно момче убива с прашка 
пойна птичка. Бъдещият писател не 
просто прогонва злосторника, но по-
гребва птичето, а на „паметника“ му 
записва следното четиристишие:

„Тук, под сухата тревичка,
спи убита пойна птичка!
А пееше тя за нас
с чудния си сладък глас.”

Асен учи за кратко в Шумен, а гимна-
зия завършва във Велико Търново. По-
късно ще напише химн за гимназията, 
както и други химни, които стават 

неотменна част от творчеството 
му. Като гимназист пише хуморис-
тични стихотворения и ги публику-
ва в сп. „Българан“ под псевдоними-
те Анри, Хенри Фей, Множко Гладнев, 
Кент, Пчела, понеже не харесва рож-
деното си име. Опитва се да намери 
артистичното име, което да му под-
хожда. Спира се на Светлоструйни-
ков, но Райна Савова, учителка в род-
ното му село, освен една тава сладки 
и захарни целувки, му подарява по вре-
ме на вечеринка името Разцветников, 
с което Асен ще остане в историята 
на българската литература.  

Двамата се срещат в с. Драганово. 
Райна е родом от столицата, но по-
ради възпаление на белите дробове, 
лекарите й препоръчват да поживее 
на село, докато укрепи здравето си. 
Асен губи съня си, престава да се хра-
ни и само пише стихове за красива-
та учителка или рисува портрета й. 
Двамата имат сродни души и стра-
дат от слаби дробове, поради което 
вземат решение да не се женят нико-
га поради опасността да се разболе-
ят от туберкулоза. 

Това се случва на финала на голямата 
европейска война, когато Асен Раз-
цветников постъпва като телегра-
фист в телеграфопощенската стан-
ция във Велико Търново, а след това 
на гара Горна Оряховица. Увлича се от 

Разцветников като ученик
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комунистическите идеи, както много 
интелектуалци по това време, и е ак-
тивен сътрудник на левия печат – сп. 
„Червен смях“, „Младеж“, „Работниче-
ски вестник“ и др. В голямата транс-
портна стачка през 1919 г. участват 
около 1000 души от Горна Оряховица, 
поетът е един от лидерите в нея. 
Обградени са от войска и откарани в 
казармата във Велико Търново. След 
тримесечен престой там, стачници-
те са освободени, а поетът излиза 
с диагноза белодробна туберкулоза. 
Не го отминава Военният съд, но го 
оправдават, като голяма заслуга за 
това има председателят на съда, с 
когото споделят едни и същи кому-
нистически убеждения. 

„След уволнението ми от казармата 
позакърпих здравето си и дойдох да 
следвам в Софийския университет. 
Взех изпитите на първите две години 
на славянска филология, но я напуснах, 
защото като комунист, смятах, че не 
мога да разчитам на държавна служ-
ба, поради което записах и завърших 
право“. Из „Обяснения“(1)

По време на следването си заминава 
за Виена и Берлин, където в продълже-
ние на две години посещава лекции по 
естетика. 

През 1923 г. Асен Разцветников рабо-
ти във в. „Лъч“ и „Звезда“, по повеля на 
Партията. Тогава Георги Бакалов съз-

дава списание „Нов път“, около което 
се оформя литературна група от съ-
идейници, наричана „Четворката от 
„Нов път“ – поетите Асен Разцвет-
ников, Ангел Каралийчев, Никола Фур-
наджиев и критикът Георги Цанев. 

Изпълнен с дълбока покруса от сеп-
темврийските събития, той издава 
първата си поетична книга – стихо-
сбирката „Жертвени клади“, в която 
преживява трагедията на народа си 
като своя собствена. След септем-
врийския погром, когато „орисница-
та спусна черна длан“ над детската 
радост на поета, сред залповете и 
предсмъртните викове на другарите 
му, когато всички стихове са обагре-
ни с болка и кръв, единствен бледният 
Христос ще пролее сълза и ще целуне 
заринатата яма с „капчиците кръв по 
белий сняг“.

„Където и да се впусне, този неспо-
коен и търсещ, изключително богат, 
но и изключително раним дух не може 
да не открие своята Голгота. Да бъде 
разпнат е неговото постоянно със-
тояние и ако тук е трагедията му, то 
и в живота, и в поезията тя е изжи-
вяна невероятно красиво. И морално. 

Четворката от „Нов път“
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Асен Разцветников за-
твори трагедията на раздвоението 
в собствената си личност и в пое-
зията си, а по-достойно и по-духовно 
страдание едва ли има“. (2)

На следващата година участва в 
литературно четене в Софийския 
университет по повод 10 години от 
смъртта на Яворов, след което е об-
винен от БКП, че прави компромиси с 
левите идеи в полза на буржоазията. 
В същото са обвинени Ангел Кара-
лийчев и Никола Фурнаджиев, поради 
което Асен Разцветников напуска 
партийния печат. Той окончателно 
взема това решение след кървавия 
атентат в църквата „Св. Неделя“.   
Здравето му е разклатено и той ре-
шава повече да не се меси активно 
в обществения живот, за да оста-
не „честен писател“. Причисляван е 
като един от най-ярките представи-
тели на „септемврийската литера-
тура“ заедно с Гео Милев, Ангел Кара-
лийчев, Никола Фурнаджиев. 

Райна Савова заминава за Париж и 
учи в Сорбоната. След атентата в 
църквата „Св. Неделя“ Асен Разцвет-
ников заминава при нея, разочарован 
от съидейниците си и престъплени-
ята, които извършват. Там обаче по-
етът не се чувства на мястото си 
и изпада в депресия, след което се 
завръща в родината. Въпреки раздя-
лата, двамата продължават да под-
държат контакт чрез писма в про-
дължение на 30 години.

„За да обича човек дълбоко и всеот-
дайно, той трябва да усеща любовта 
като песен, която се стопява в ду-
шата му. Да потънеш. Да изчезнеш. 
Да стане толкова тихо, че просто 
да „вали тишина“.“ Из спомените на 
Христо Миндов (3)

До началото на 30-те години на ми-
налия век той издава само поемата 
„Двойник“, изпълнена с нежен лиризъм 
и философско осмисляне на собст-
вената си същност в „безутешния, 
пустия“ свят на „безумна индустрия“. 
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Поетът чувства Дон Кихот като 
свой двойник, с крехка и деликатна 
душа, „безсърдечно осмян и премазан“ 
в един свят – засада, с „хора-бутон-
чета“ и „душици-балончета“, където 
„мълнии дебнат в лазурите“. Търго-
вците са изгонили Иисус от този 
свят, тъй както Той ги беше изгонил 
от храма, а душата на поета се лута 
между „пръснатата глава на плочи-
те“ и „синьото небе в душата“, от 
стремежа към уединение и към ус-
тремеността към хората, от отчая-
нието към тържествуващата жизне-
ност, от поезията като бягство от 
реалния живот към стремежа да из-
бяга от поезията – затова и записва 
право в университета... Но въпреки 
нотките на безнадеждност и отчая-
ние, Асен Разцветников винаги ще си 
остане поет „с късче от звезда в ду-
шата“ („Мечтател“).

Дълго време остава скрит за съвре-
менниците и дори за приятелите му 
фактът, че Асен Разцветников е ав-
тор на популярните стари градски 
шлагери „Аз имам две съседки“, „Съ-
нувах те до мене“, „Дете на моите 
години“, „Тумбалалайка“ и др., които 
поетът е писал понякога по поръчка 
от Съюза на българската младеж. Той 
старателно е криел в литературните 
среди авторството на тези песни, 
казвайки, че са преводни. По тази при-
чина те битуват дълги години в жи-
вота на българите и са изключително 
популярни, но като „анонимни“ стари 
градски песни. До тях слагаме и тек-
стовете за реклами, например за пуд-
рата „Коти“, както и многобройните 
химни, между които и химн за София. 
Това едва ли е можело да буди съмне-
ние, понеже писателят превежда про-
изведенията на такива големи имена в 

Писателите Ангел Каралийчев, Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников (правият в средата), Матвей Вълев, 
Славчо Красински, Никола Караконев през 1938 г.
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световната литература като Гьоте, 
Шилер, Молиер, откъси от Омировата 
„Илиада“, романи от Емилио Салгари, Г. 
Фери, СтефанЦвайг и др. 

Няколко години той е учител в Меха-
но-техническото училище в Габрово, а 
през първата половина на 30-те годи-
ни е преподавател по български език и 
библиотекар в Трета мъжка гимназия 
в София. Оттогава се посвещава из-
цяло на писането за деца и на превода-
ческа дейност. Най-напред излиза от 
печат „Юнак Гого“ (1931), после „От 
нищо нещо“, „Деветият брат“,  „Хоро-
водец Патаран“, „Мързелан и Мързе-
ланка“, „Що е то?“, „Комар и Мецана“, 
„Щурчовото конче“ – весели приказки, 
стихове, гатанки, и последната книга 
на поета за деца, излязла приживе, е 
„Сговорна дружина“ (1950).  

„Изкуството за деца е също така 
сериозна и тежка работа както и 
изкуството за възрастни. В общата 
съкровищница на култура има книги, 
които не са за възрастни, т. е. ху-

бавата детска книга трябва да ув-
лича и възрастния, а не да изглежда 
глуповато наивна в неговите очи….”

Асен Разцветников

Една от най-популярните български 
детски песнички за всички времена 
е „Тръгнал кос“. Всъщност, това е 
адаптация на Асен Разцветников към 
известната немска песничка, в ори-
гинала на която се говори за малкия 
Ханс, който тръгва по света и после 
се връща у дома пораснал. За кратко 
работи и в библиотеката към Главна-
та дирекция на пощите, но през 1934 
г. се посвещава изцяло на писателска 
дейност и започва да сътрудничи на 
сп. „Нов път“ и „Златорог“. Тогава вли-
за в управата на Писателския съюз. 
Неведнъж поетът се е хвалил пред 
приятели, че никога не е заемал дър-
жавна служба, а се е изхранвал един-
ствено чрез перото си.

Един огромен труд започва през този 
период – множеството преводи от 
немски език, сред които „Ода на Ра-
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достта“ от  Фридрих Шилер; „Китай 
в пламъци“от Емилио Салгари, „Или-
ада“ (в която има народни думи и от 
Драганово), „Херман и Доротея“ от 
Гьоте, „Тартюф“ от Молиер и др.

По време на Втората световна вой-
на Асен Разцветников, заедно с Емил 
Коралов и Лъчезар Станчев, става 
издател и редактор на в. „Весела 
дружина“, който е много популярен 
сред юношите. В края на живота си 
поетът оставя на приятеля си Дел-
чев „Обяснения“ („нещо средно между 
грижливо съставен curriculum vitae и 
криминален разказ, в който е даден 
простор на въображението“ – според 
Делчев). В тях Асен Разцветников из-
разява своето убеждение, че е следен. 
В следния откъс откриваме щрих от 
живота му в годините на Втората 
световна война:

„Смятам за излишно при това да из-
тъквам, че не съм бил сътрудник на 
германците – че отказах предложе-
ната ми от тях стипендия, отказах 
да отида на конгреса на „Европейския 
писателски съюз“ във Ваймар, отка-
зах да превеждам за Германския ин-
ститут, дори класиците..., макар че 
ми предложиха чрез „Хемус“ да ми пла-
щат толкова, колкото аз си опреде-
ля... Но всичко това е безпредметно  – 
съществуването на гестаповското 
ми досие говори достатъчно ясно“. (4)

В края на живота си Асен Разцветни-
ков идеята, че е мишена, се изостря и 
поетът развива параноя, нещо като 
мания за преследване. Счита, че ис-
кат да го убият, защото вярва в ко-
мунистическата идея, но не пише „по 
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социалистически“, според както из-
исква идеологията на новата власт. 

След войната Асен Разцветников 
пише драмата в стихове „Подвигът“, 
посветена на героя от Априлското 
въстание Васил Петлешков и поста-
вена на сцената на Народния театър 
през 1946 г. В ролята на Петлешков 
е големият български артист Влади-
мир Трендафилов. Поетът често по-
сещава журналиста, режисьора и пи-
сателя Гео Крънзов в дома му, където 
оживено и дълго разговарят за пиеса-
та. В спомените на дъщеря му Неда 
Станимирова-Крънзова именно там 
се срещат с Антония Хан Ботева от 
Санкт Петербург, ерудираната пое-
теса и учителка по френски, немски и 
руски. Антония познава добре прево-
да на Асен Разцветников на Гьотева-
та творба „Херман и Доротея“ и въз-
хитена от гладкия превод и „дълбоко-
то вникване в Гьотевия стих“, у нея 
се поражда желание да пише на вече 
известния български поет и да му 
изпрати своя превод на стихотворе-

нието „Утро“ на 
Димчо Дебелянов 
на немски език. 
Писмото така и 
не стига до Асен 
Раз цветников.

„Спирам се на 
„Подвигът“, ма-
кар тази пиеса 
да е само част 
от творчест-
вото на поета, 

тъй като тя бе 
красивата прелюдия към последната 
му любов. Бях изумена и възхитена, 
когато разбрах, че г-жа Ботева се е 
заловила да я превежда на немски, в 
стихове, както е в оригинала. Когато 
отивах в дома й, неизменно я заварвах 
надвесена над превода на „Подвигът“. 
Прочиташе ми преведените откъси 
от пиесата и аз бях смаяна как е успя-
ла да претвори и духа на творбата, и 
ритъма, и римите на език, съвършено 
различен от нашия. Разбирах, че този 
толкова прецизен и вдъхновен превод 
е плод на голям талант и на неумор-
на, денонощна работа. Но недоумявах 
защо го прави - едва ли е очаквала, че 
той ще бъде публикуван в Германия и 
че пиеса за нашия Петлешков ще бъде 
поставена там“.(5)  

Когато Асен Разцветников влиза в бол-
ница, Антония Хан Ботева е неотлъч-
но до него – той се е оказал нейната 
голяма среща в живота. За съжаление, 
твърде кратка е тя – само около две 
години. През този период поетът чес-
то е прикован към леглото – вкъщи или 
в болница, вдига висока температура  
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над 40 градуса, а Антония изписва ле-
карства от Швейцария за сваляне на 
температурата. Въпреки неговото 
желание да се лекува във Виена, той е 
изпратен в Москва, където откриват 
левкемия и откъдето много скоро след 
неговото заминаване – на 30 юли 1951 
г. съобщават по българското радио, че 
Асен Разцветников е починал. Чуват се 
откъслечни мнения, че е убит, но няма 
доказателства. В България връщат 
единствено урната с праха му, която 
предават в Съюза на българските пи-
сатели, понеже поетът няма роднини. 
Георги Караславов държи урната на 
бюрото си, а на сутринта чистачката 
вижда „красива кутийка, пък пълна с пе-
пел“ и я изпразва в кофата за боклук. На 
церемонията по погребението урната 
е запълнена с пръст... (6)

Антония Хан Ботева стоически прие-
ма смъртта му. Райна Савова сънува 
сън в нощта срещу 30 юли – присънва 
й се, че е поканена на тържество в Съ-
юза на писателите, където на дълги 
Т-образни маси са седнали Дора Габе, 
Елисавета Багряна, Ангел Каралийчев, 
Никола Фурнаджиев и други известни 

български писатели. Асен Разцветни-
ков влиза в залата и се сбогува с всич-
ки: „Тръгвам на далечен път, вечен“. 
Поетът е облечен в сив костюм... На 
другия ден Райна чува трагичната 
вест по радиото за кончината на по-
ета, който премина през този свят с 
късче от звезда в душата.
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Неочакван наръчник по делнична святост
ДАРИЯ ЗАХАРИЕВА

Чедо, ние обичаме с любов, която не 
се изменя.  Вашата любов е едно-

дневка, нашата – и днес,  и след хиля-
да години – все е същата. 

Свети Нектарий Оптински

Срещата с малката и скромна книж-
ка „Духовните дъщери на стареца 
Нектарий“ ме намери неочаквано. 

Сред многобройните атрактивни 
заглавия в голяма столична книжар-
ница това ме повика и приюти. Ко-
гато седнах да чета, завървях към 
мястото и времето, наречено „веч-
ност“. Случвало се е на всеки, знам, 
да попадне в това място на улицата, 
в книжарницата, в автобуса. Не зная 
дали си спомних тогава, че всяка зем-

духовните дъщери 

 А Н Н А  И Л И Н С К А

на     стареца нектарий
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на страна има небесен извор и Ангел, 
който е пред Божия престол. Знам, че 
сме безкрайно щастливи да имаме не 
един,  а много небесни покровители – 
живели като нас. Порази ме мисълта, 
че грохотите на лукавия ден, повече 
устремени да умъртвяват духа, а 
чрез него и тялото, не могат да заг-
лушат шепота на Божия Дух, скрит в 
малка книжка, пълна със святост. 

Колко нива на омраза преминаваме, за 
да заговорим за святата родина на 
човека! Патриотизмът е свързан с 
небесната родина. И не толкова от-
браната на една територия, колкото 
всекидневното усилие да пазим в сър-
цето молитвата и спомена за Бога 
от ежедневната гръмогласна суета и 
многолико лутане, води към святото 
отечество. Затова в началото няма 
да кажа нищо за земната родина на 
последния оптински старец Некта-
рий. Злобата на деня напоследък ни 
застави да мразим родината му – 
безчовечно, със злобата на древния 
враг. Но в тази книга има твърде 
много любов. Която побеждава, усто-
ява, оцелява и всичко прощава. 

Свети Нектарий е последният съ-
борно избран Оптински старец, уче-
ник на скитоначалника преподобни 
Анатолий (Зерцалов) и на преподобни 
Амвросий Оптински. Носи кръста на 
старческото служение в годините на 

най-страшни изпитания за Руската 
православна църква и Русия. Прекарва 
петдесет години в скита на Опти-
на пустиня, като двадесет години е 
затворник. Изкачва се по духовната 
стълбица от затвора към обществе-
ното служение и е достоен продължи-
тел на Оптинското старчество. 

Свети Нектарий носел кръста на 
старчеството и великите дарове на 
пророчество и прозорливост. Много 
преди революцията и гражданската 
война предвиждал бъдещите ужаси и 
скърби на хората. Молил се за родина-
та си, за всички, утешавал, изваждал 
от греховете и укрепявал във вяра-
та. В годините на тежки изкушения 
преподобният вземал върху себе си 
човешките грехове. Споделил участ-
та на много от вярващите си съоте-
чественици: бил гонен, интерниран, 
следен, обискиран многократно и по-
чинал в изгнание. 

Поразителната духовна глъбина, об-
гърнала живота на духовните деца на 
стареца, утешава и наставлява. Тези 
деца се пръсват по света, посяват 
семената на Божия Дух, които свети 
Нектарий хвърля в сърцата им с любов, 
ласка и грижа. Много от ситуациите, 
описани в книгата, са като преживява-
ните от нас, след сто години, дори по-
трудни и страшни. Книгата не е само 
житийна. В нея са събрани няколко жан-но
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ра. Има картини и стихове. Има писма, 
изповеди, спомени, снимки. Има и много 
сълзи. 

Питах се би ли се шокирал днешни-
ят християнин от примерите на по-
слушание, дадени между кориците? 
Понеже послушанието, описано тук, 
е като в патериците – безусловно и 
понякога сурово. А ние сме разглезени 
потребители, които не правят усилия 
и често смятат, че и духовните даро-
ве са достъпни и се купуват. Трупаме 
и „имаме“ житията на много светци, 
забравили да им отворим място в сър-
цето си.

Послушанието е основна нишка в жи-
тията на духовните дъщери на Ста-
реца. Не се притеснявам да ги наре-
ка жития. Свети Нектарий все пак 
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никого не заставя да му бъде послу-
шен. Възпитава търпение, изпитва, 
лекува, измолва. Прави и изключения в 
послушанията, защото добре познава 
душите на чедата си. 

Но за да разберем какво е да си по-
слушен на духовния си отец и че не 
е страшно, ще кажем защо свети 
Нектарий отдавал много голямо зна-
чение на послушанието. „Това е най-
висшата и най-първата добродетел, 
най-главната придобивка за човека, – 
казвал той – Христос по послушание 
е дошъл в света. И животът на чове-
ка на земята представлява послуша-
ние към Бога. Без послушание човек е 
обхванат първо от порив, от някаква 
треска, а после идва отпускане, ох-
лаждане и вкочаняване (изтръпване) 
и той не може да мръдне нататък. А 
с послушанието в началото е труд-
но – непрекъснато точка и запетая, 
точка и запетая, а после всички пре-
пинателни знаци се изглаждат...“ Ми-
сля, че ако намери Божия Дух в лицето 
на своя духовник, всеки би проявил по-
слушание; и то няма да бъде страш-
но. Впрочем сам свети Нектарий Оп-
тински казва следното за особения и 
велик подвиг на старчеството: „На-
шият път е като на въжеиграчите: 
ако стигнеш – добре, но ако паднеш 
на половината път, всички ще ти се 
смеят!“

Днес живеем по духовен съвет, а не 

по послушание, и наистина се учим от 
книгите. Имаме достатъчно приме-
ри на младостарчество, на нездрави 
духовни практики и честните свеще-
ници биха предпазили своите енориа-
ши от буквалното подражателство 
и пренасянето на монашески прак-
тики в живота ни. Старчеството е 
труден и по-скоро монашески подвиг. 
Такова е времето ни и такава е Божи-
ята воля за нас – да бъдем в него и да 
се стараем да останем християни. 

Сега има изобилие на духовна литера-
тура. Могат да се намерят житията 
и поученията на древните подвижници 
и старци, могат да се прочетат бесе-
дите на знаменити проповедници-све-
тци и наши съвременници. Лесното на-
миране на информация, лесното „има-
не“ на информация и навикът да бъдем 
потребители необяснимо пречи да се 
потопим в духа на старчеството. Тук 
идват на помощ думите на още един 
наш съвременник – дълго търсилият 
Истината отец Серафим Роуз, който 
пише, че „без болка в сърцето няма да 
се докоснем до Бога“. 

Неслучайно наричат свети Некта-
рий последният съборно избран оп-
тински старец. С неговата смърт 
сякаш завършва старчеството като 
благодатна проява и като институт 
в Оптина пустиня. А може би и в съ-
временния ни свят. Свети Нектарий 
всъщност има наследници в лицето но
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на отец Никон и много руски йерар-
си – изповедници, емигранти, стра-
далци. Болшевизмът като кървав ад 
преминава през Русия и се стреми 
да изреже от обществото и дори от 
спомените на хората вярата и ду-
ховното възприятие. Разстрелите, 
лагерите, репресиите, лудниците и 
всевъзможните античовешки екс-
перименти не успяват да отучат 
християните от вярата в Христос. 
Системата на разчовечаване работи 
повече от 70 години и… дава на све-
та огромен сонм прославени и непро-
славени новомъченици. Безбожната 
напаст обгърна за половин век и на-
шата, и други православни страни по 
силата на геополитическите разпре-
деления и по Божия воля… 

Светиите станаха повече, а христи-
яните на земята – намаляха ли…

Свети Нектарий Оптински е изклю-
чително самобитен старец. Подхо-
дът му е творчески, изтънчен и пълен 
със символи. Въпреки че стана дума 
за послушание, за класическо духов-
но ръководство, в духовното му во-
дителство има много необичайни и 
нестандартни решения, които пора-
зяват. Старецът юродства, говори с 
притчи, строг е, но търпи немощите 
и слабостите на своите чеда необик-
новено дълго. Неговият подход е инди-
видуален и несравним с нищо. Думите 

и действията му имат качеството 
да не могат да бъдат забравяни. Де-
сетилетия след смъртта му негови-
те наставления, ситуациите, в кои-
то е поставял своите чеда, за да се 
опознаят и да се борят с греха, им по-
магат да извървят пътя към личната 
си Голгота в комунистическа Русия. 

Затворени сме в катакомби тъмни,
над нас е нисък, душен свод,
в дълбока крипта братът мъртъв
пришествието чака на Христос.

И тайни подаяния ни носят –
вино и риба, хляб и сол,
а там, над нас, едва крепи се
светът като рушащ се дом 

пише една от героините в книгата. 

През житията на духовните дъщери 
на Стареца говорят душите на нови-
те съвременни християнски светци. 
Те с нищо не отстъпват на житията 
от първите векове, а в същото време 
са близки до нашите житейски ситу-
ации днес. И това ги прави безценни. 

Има огромна сила в преобразяване-
то на човек като мен и теб. Между 
християнките в книгата има неви-
дима връзка – благословението на 
Стареца, като благослов от Хрис-
тос. И виждаш как тези довчерашни 
твои съседки, приятелки, обикновени 
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Маргарита Друмева

и неизвестни, израстват като хрис-
тиянски светци и призовават нас да 
ги последваме точно така незримо, 
тихо, ласкаво и завинаги, ако е нужно 
и на смърт за вярата. Имат силата 
да го направят… просто, неочаквано, 
с любов и преданост. И изведнъж ти, 
който си тук, можеш да се молиш на 
ближния си, който е умрял за Господ 
и за вярата буквално вчера! За това 
разказва тази книжка – какви сме, 
как да станем истински християни и 
как да се спасяваме. Да, тази книга 
е жива. Всичко в нея говори с гласа 
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на Оптина, говори с гласа на вечна-
та святост. Тя „посява“ Оптина като 
явление и дух в ежедневието. „Посява“ 
сила и надежда без мечтания, с при-
мер и живот. Ще се убедите в това. 

И макар да изтребват земните ни 
родини, Бог намира начини да ни води 
чрез живи примери и книги към Себе 
Си. Светостта е възможна, има път, 
има! 

Предговор към книгата „Духовните 
дъщери на стареца Нектарий“

Старецът Нектарий. Рисунка на Лев Бруни
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Маргарита Траянова –    
белият лебед на България

Маргарита Друмева
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Щастливо съчетание 
на талант и 

целенасоченост, 
на задълбоченост и 

фанатична преданост 
към балета е изкуството 
на заслужилата балетна 

актриса Маргарита 
Траянова. Лауреатка от 
Виена, Верчели и Варна, 
Траянова е носителка на 
всичко най-положително 
от българското балетно 

изкуство през последните 
петнадесетина години. 

Ана Александрова, „С 
крилете на Терпсихора“, 

1972 г.

Повече от четири десетилетия след ду-
мите на Ана Александрова, събирайки 
в една обща картина нейния танц по 
балетните сцени в целия свят, препо-

давателската й дейност и стотиците млади 
хора, имали невероятния шанс да се докоснат до 
изяществото на „българския бял лебед“ в редица 
стажове и уъркшопове, семейството й, пъте-
шествията й, можем да се радваме на световно 
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признание за Маргарита Траянова – 
една ярка и космополитна личност, 
недокосната от кривините на низко-
то съвременно изкуство. „Посланик 
на палци“ – така я нарича нейният 
верен спътник в живота, журналис-
тът, поетът, преводачът Григор 
Григоров – онова най-положително 
от българското балетно изкуство 
достигна чрез нея до края на земята.

Българската прима-балерина на Со-
фийската национална опера и балет и 
на балет „Арабеск“ – Маргарита Тра-
янова, специализира в Санкт Петер-
бург (тогава Ленинград) и в Брюксел, 
в школата на Морис Бежар. Едновре-
менно учи балет и пиано. Следват 
гастроли във Франция, Белгия, Швей-
цария, Съветския съюз, Австрия, 
Куба, Китай, Мексико, Тунис, Гърция, 
Турция. Германия, Унгария, Югославия, 
Чехословакия, Монголия. Отвсякъде 
се връща с международни награди. 
От 1974 г. работи в Италия, а окон-
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чателно се заселва там през 1982 
г. Работи като майстор на балета 
в Националната танцова академия, 
Операта в Рим, театър „Сан Карло“ в 
Неапол, Арена на Верона, Флоренция, 
Театро ала Скала от Милано. Препода-
ва на най-големите балетни артисти 
като Карла Фрачи, Елизабета Терба-
буст, Рафаеле Паганини, Хулио Бока и 
много други. Същевременно играе на 
сцената до 47-годишна възраст и е 
претворила стотици балетни роли в 
„Лебедово езеро“, „Жизел“, „Дон Кихот“, 
„Спящата красавица“, „Каменното 
цвете“, „Кармен“, „Кармина Бурана“, 
„Болеро“ и много други. И до ден дне-
шен е част от журита на балетни 
конкурси в Италия и по света. 

Разговаряме с нея в софийския й дом, 
пред огромния й портрет, нарисуван 
от неизвестен художник в първите 
години на нейната професионална 
кариера. Въпреки че тя от десетки 
години живее в Италия, домът е за-
пазил духа на нейното аристокра-
тично семейство – с черното пиано 
и портретите на родителите й над 
него, библиотеката с грижливо под-
редените книги, черно-белите снимки 
от младостта й и уникалните пред-
мети, които участват в създаването 
на уюта и творческата атмосфера в 
семейството. 

Маргарита, това ли е родният 
Ви дом и тук ли премина дет-

ството Ви?

Не, детството ми премина в райо-
на на ул. „Парчевич“, недалеч оттук. 
Баща ми, Светослав Траянов – муста-
клията от снимката, беше адвокат, 
но неговата страст беше музиката 
и той свиреше непрекъснато на пи-
ано. Когато родителите ми дойдоха 
да живеят при мен в Италия, взех 
пиано под наем – баща ми не можеше 
да живее без музика. Преди да стане 
адвокат, е свирил на пиано в немите 
филми. 

Майка ми беше оперна певица и рабо-
теше в Софийската опера. Може да се 
каже, че аз съм израснала в операта. 
Непрекъснато гледах представления, 
репетиции, застанала до кулисите. 
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свят... Все пак кои бяха първите 
стъпки и хората извън семейство-
то, които бяха до Вас тогава?

Започнах да танцувам на 6-годишна 
възраст, на 10 години вече завърших 
първия експериментален клас на ба-
летното училище. Първият хорео-
граф, в чиито танци съм участвала, 
беше Анастас Петров. Участвала 
съм в много опери, където трябваше 
да играят деца. На 16 години вече ра-
ботех в театъра. 

Анастас Петров даваше възможност 
на младите артисти да учат главни-
те роли на балетите. Веднъж така се 
случи, че една прима-балерина беше 

болна и нямаше кой да играе главната 

роля в „Лебедово езеро“. И възложиха 

на мен ролята на Одета и Одилия. 

Това е един от любимите ми спекта-

кли. Така започна моята балетна ка-

риера.

След това започнах да играя редовно 

и участвах в почти всички балети на 

операта: „Дон Кихот“, „Спящата кра-

савица“, „Жизел“ и др. – в целия класи-

чески репертоар и във всички българ-

ски балети.

Едновременно с това, работех и в ба-

летно студио „Арабеск“. Там имаше 

по-съвременна концепция за балета 
и играех много роли като Кармен, Ме-
дея, Клитемнестра и много други.

Но балетът винаги ме е привличал. 
Моята баба всеки ден ме водеше в 
балетното училище. Едновременно 
с това учех в музикалното училище, 
в класа по пиано. Обичах да свиря, но 
повече обичах да танцувам. Затова 
като завърших, избрах балета.

Значи мама и татко бяха първи-
те Ви учители вкъщи. Опитвам 

се да си представя атмосферата – 
детето от малко привиква със 
света на изкуството и после му е 
трудно да излезе от него. Затова 
и Вие живеете цял живот в този 
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М. Траянова и Ичко Лазаров в „Любовна магия“, 
постановка Марку Василе, АРАБЕСК, 1967 г.

И тогава се случи специализация-
та в Ленинград. Бяхте заедно с 

Константин Дамянов, Вашия бале-
тен партньор?

Да. Имах уникалния шанс да работя с 
едни от най-добрите балетни педа-
гози – Дотинская, Сергеев, Пушкин, 
които действително са едни свети-
ла в балета. Бях първата българка, 
която игра в Ленинградския балетен 
театър, в балета „Лебедово езеро“. 
Беше такова вълнение, все едно един 
сън... Бях в гримьорната на Ана Пав-
лова, едно от най-големите светила 
в балета – наистина беше много емо-
ционално преживяване. 

Много сърдечно ни приеха в театъра. 
Бяха толкова семпли и сърдечни хора, 
въпреки че бяха големи артисти. И до 
ден днешен, като се видим някъде с 
тях (както с Макарова в Милано), си 
спомняме тези преживявания от мла-
достта...

Имала съм късмета да пътувам много 
в чужбина. Бях в много от съветски-

те републики тогава, във Франция, в 
Германия. В Белгия бях също на спе-
циализация при големия Морис Бежар. 
Наблюдавах неговата работа, как ра-
боти с балерините и балетистите. 
Това беше друга школа, много различ-
на от тази в Ленинград.

Коя постановка на Бежар Ви 
направи най-голямо впечатле-

ние?

„Болеро“ с Йорг Дом – наистина ге-
ниална постановка на Бежар... Беше 
много вълнуващо да наблюдавам ре-
петициите, понеже непрекъснато 
идваха десетки чужденци при него. 
Научих много не само като балерина, 
но и като педагог.

И така, пътищата на света се 
отвориха за Вас. Къде Ви отве-

де пътят?

Била съм в Китай, Гърция, Турция, Ис-
пания, Мексико... Канеха ме лично и съм 

Черният лебед в „Лебедово езеро“
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пътувала сама, понякога с партньор. 
Например в Торино, направих второто 
действие на постановката „Лебедово 
езеро“. Същевременно бяха поканили 
гост – един френски балетист, и с 
него играхме двамата на сцената.

Или в Рим, с Антонио Витале – има-
ше балетна група, в която участвах. 
Също имах моя малка група в Италия, 
с която много пътувахме – в Швейца-
рия, Австрия и други страни. 

Бях в Монголия, после в Азербайджан 
и там беше ужасен студ – минус 35 
градуса. Оттам трябваше да зами-
на за Куба, имахме насрочени балет-
ни спектакли. И пристигам след 17 
часов полет от Мурманск (което е 
почти на северния полюс) в Куба, къ-
дето беше 40 градуса. От Мурманск 
тръгнах с калпак и кожух – малко не-
обичайно облекло за горещата Куба... 

М. Траянова и Ичко Лазаров в „Любовна магия“, 
постановка Марку Василе, АРАБЕСК, 1967 г.

М. Траянова и Юрий Зубарев в „Дон Кихот“.

М. Траянова – Одилия и К. Стоянов – Зигфрид в „Лебедово 
езеро“, 1967 г.
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Там имаше много важен фестивал, в 
който участваше кубинската прима 
Алисия Алонсо.

На какъв език си говорехте във 
всички тези държави? В Монго-

лия, например, как се разбирахте?

На руски... От Улан Батор до Пекин 
пътувах с моя партньор през пусти-
нята Гоби с влак... 

Споменахте, че едновременно 
играехте на сцената и едновре-

менно преподавахте. Как разбрах-
те, че искате да преподавате?

В балет „Арабеск“ имаше един ис-
пански хореограф, който работеше 
в Академията по балет. Аз играех в 
няколко балета, които той постави 
тук  – например „Кармина бурана“. 
Един ден ми се обади по телефона и 
ме попита: „Би ли дошла да ме замес-
тиш?“ Тогава бях много млада и исках 
да танцувам, не да преподавам. Но чо-
век не трябва да взема такива важни 
решения веднага, трябва да преспи, 
да помисли... И действително, на дру-
гия ден си казах, че балетът е до вре-

ме, а от един момент нататък, като 
спра да танцувам, ще трябва да пре-
подавам. И се съгласих. Действител-
но, от този момент нататък започна 
моята преподавателска дейност в 
Италия. В този курс идваха балети-
сти и балерини от цяла Италия, от 
всички балетни школи и театри. Това 
беше курс за професионалисти. 

Само в Италия ли преподавахте?

Не, преподавах още в театъра в 
Стокхолм, в Западен Берлин, в Дрез-
ден, правех стажове в Австрия, в Ис-
пания – в Барселона. Но аз си държах 
много на работата в Италия, понеже 
работех във всички големи театри на 
договор – в Рим, Милано – Миланска-
та скала, Неапол „Сан Карло“, Арена 
ди Верона, театрите в Триест, Ка-
тания, Торино, Флоренция.

Била съм също в Атер балет – една 
от най-известните балетни трупи, 
повече модерна, месеци бях там като 
педагог, имаха и балетно училище. В 
Рим съм работила в балетното учи-
лище към Операта. В Академията съм 
работила с големи балерини и бале-
тисти, не с деца.
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Има ли разлика в концепцията на 
балета „Лебедово езеро“ при-

мерно в Куба, Монголия или Шве-
ция, предвид това, че имаме три 
тотално различни култури?

Има разлика. В северните страни хо-
рата са малко по-студени, сдържани, 
по-точни, прецизни. Колкото повече 

отиваш на юг, всичко става по-екс-
пресивно, по-темпераментно. Но в 
балетната зала всичко е едно и също. 
Наименованията на стъпките идват 
от френски и звучат еднакво на всич-
ки езици. 

Преди години навсякъде се играеше 
оригиналът на „Лебедово езеро“, без 
значение в коя страна се поставя. А 
в днешно време – всичко променят. В 
някои най-модернистични варианти 
мъже играят лебеди... 

До кога продължихте да играе-
те?

До 47-годишна възраст. Беше много 
трудно, понеже едновременно играех 
и преподавах. Доведох и дъщеря си 
тук в Рим, която трябваше да научи 
езика, да влезе в гимназия, а трябва-
ше и да изпълнявам всичките си анга-
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жименти към различните театри. За 
да танцувам, трябваше непременно 
да поддържам формата си. Беше дос-
та стресиращо.

В последния ми балетен спектакъл 
участваше и дъщеря ми – Кристина. 
Тя също е балерина. Така предадох 
щафетата на нея и тя пое по моите 
пътеки. Сега живее във Флоренция и 
е много търсена от театри и школи в 
цяла Италия и чужбина като препода-
вател, да води стажове. От балерина 
постепенно стана педагог – тя прави 
точно това, което и аз бях правила.

Казахте, че сте имали малка гру-
па, с която сте пътували по 

света.

Бяхме международен екип от 6-8 души, 
от България и Италия. Цял спектакъл 
направихме, като букет с откъси от 
„Ромео и Жулиета“, „Кармен“ и други 
спектакли. Така направихме цяла про-
грама за една вечер. 

Има различни стилове в балета. 
Къде най-добре се чувствате?

В чистата класика се чувствам най-
добре. Играла съм в много модерни 
спектакли, но това не е моят теа-
тър. Собствен стил не съм направи-
ла, защото не съм хореограф. Мога да 
препоставя хореографията на някой 
балет, например „Лебедово езеро“. Аз 
съм преди всичко балетен педагог, 

репетитор, но не мога да поставям 
балет.

Освен „Лебедово езеро“, съм препос-
тавяла „Сънят на Дон Кихот“ – класи-
ческия оригинал на тази творба – в 
Академията. Случвало се е да поста-
вям отделни сцени от балета в раз-
лични части на света.

Кристина Григорова
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Как се чувства един космополи-
тен човек в една малка Бълга-

рия? Много естествено е за човек 
да пътува, да се среща с много 
хора. Имаше ли момент, в който се 
чувствахте уморена от пътуване-
то по света?

Не, не се уморявам. Много обичам да 
пътувам, да се срещам с нови хора. 
Ако се задържа вкъщи, просто се 
разболявам, защото съм свикнала на 
движение. Правила съм такива голе-
ми пътешествия, но никога не съм се 
оплаквала, че съм уморена. Много оби-
чах балета и всичко правех с огромна 
любов.

С     как Ви плени Италия, за да я по-
чувствате като втора роди-

на?

В Италия работех от 1974 г., но се 
връщах в София, понеже трябваше 
да танцувам на сцената на операта. 
Пътувах много, танцувах – в Турция, 
в Истанбул, в телевизията, например, 
заснеха балета „Кармен“. През 1982 г. 
окончателно останах в Италия, при 
мен дойде и цялото ми семейство – 

дъщеря ми Кристина, родителите ми, 

Гриша – той дойде последен. 

Поддържахте ли контакти с дру-

ги българи в Италия? Вашият 

съпруг беше превел книгата за Фе-

лини, което стана и повод за запоз-

нанството ви с прочутото семей-

ство. Какви впечатления остави 

той у Вас?

С Фелини не се познавах лично. Той 

имаше няколко срещи с моя съпруг и 

с дъщеря ни Кристина. Дори имаше 

намерение да прави филм с нея тук, в 

България, но почина и не успя да осъ-

ществи идеята. Съпругата му Жулие-

та Мазина редовно гледаше балетни 

спектакли. След смъртта на Фелини 

я посетихме няколко пъти във вила-

та им, но тя почина много скоро след 

него.

В посолството се запознахме с бъл-

гарския художник Илия Пейков, но дни-

те ми бяха изключително натоварени 

и нямах възможност да поддържам 

редовни контакти с външни хора. 

В моята работа едно от най-важни-

те качества е дисциплината и трудо-

любието. Случвало ми се е сутрин да 

преподавам в операта в Рим, наобед 

да взема влака и да пропътувам 220 

километра до Неапол, за да препода-

вам и там в театъра. Неапол е един 
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от любимите ми градове, има много 
хубав театър там.  

Как издържахте на този динами-
чен живот?

Всеки спектакъл беше огромно физи-
ческо и психическо напрежение. След 
представление имах нужда от масаж 
на краката. Имаше един период, в 
който страдах от страхотно главо-
болие. Но залите бяха пълни, нямаше 
как да се отложи представлението. 
Единственото решение беше да се 
мобилизирам.

В Торино трябваше да играя с един 
френски партньор в „Лебедово езеро“. 
Представлението беше вечерта, а 
на обяд се чувствах толкова зле, че 
припаднах до едно дърво на улицата. 
Дъщеря ми беше малка и беше дошла 
на гости в Торино. Заведоха ме в бол-
ницата, а в театъра цареше паника, 
търсиха кой да ме замества. Нямаше 
как да се отложи представлението, 
беше премиера при това. В болницата 
ми биха някакви инжекции, беше тол-
кова болезнено, понеже се оказа, че ми 
е излязъл камък от бъбрека, но аз оти-
дох преди представлението в театъ-
ра и казах, че ще играя. Всичко беше 
заснето на видео и после като гледах 
филма, смятам, че съм играла още по-
хубаво от друг път, така съм се моби-
лизирала... И още веднъж ми се случи 
нещо подобно тук, в България... 

Веднъж в Рим трябваше да поставям 
спектакъл, но толкова много ме бо-
леше главата, че се бях завила с един 
вълнен шал, а навън беше 40 градуса 
горещина... Пристъпи на мигрена, 
които внезапно идват и също толко-
ва внезапно си отиват.

Но не е имало случай да се отложи 
представление заради мен и някаква 
моя болест. Сега чувам младите мо-
мичета на по 19-20 години да се оп-
лакват, че ги боли кръст, или колена... 
Аз не знам такова нещо до момента, 
в който танцувах. После чак, като сп-
рях активно да се движа, болежките 
започнаха една по една да се обаж-
дат, идва момент, в който всичко се 
плаща...
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Какъв е животът в Миланската 
скала, например, където не все-

ки може да отиде? Хората какви са?

Амбициозни, всеки се бори за място-
то си. Много трудно се влиза и се 
задържа човек там. В първите годи-
ни и аз съм имала изключителни емо-
ции, пристъпвайки прага на Римския 
театър и Миланската скала. Имах 
щастието да работя с най-големите 
звезди на балета, които са идвали да 
танцуват там. Например, Карла Фра-
чи – водещата италианска балерина 
и актриса, която се снимаше много в 
телевизията и в киното като драма-
тична актриса. Максимилиано Гера – 
уникален италиански балетист. Ро-
берто Боле – когото сравняват със 
статуя на Микеланджело... Но от 
друга страна, това беше голяма от-
говорност, защото всички бяха от 
голяма класа и трябваше нещо върху 

нея да се прибави в репетициите и 

подготовката. Но по принцип се въз-

държам да казвам имена, защото не 

мога да изброя всички достойни хора, 

а ако не спомена някого, това не оз-

начава, че той не заслужава да бъде 

подреден до имената на елитните 

балетни артисти.

Обучавах в Италия три поколения 

балерини и балетисти, които винаги 

при интервюта или изказвания в ме-

диите споменаваха името ми с бла-

годарност за това, на което съм ги 

научила. В Италия донесох оригинал-

ните вариации на класическите бале-

ти. Всъщност аз работих в един пре-

красен период, когато имаше много 

школи и театри в Италия. Сега има 

криза и повечето ги затвориха, оста-
наха само три в цялата страна – Рим, 
Неапол и Миланската скала.
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А ние все си мислим, че само в 
България има криза, която за-

тваря театри...

Живея в Италия и виждам какво се 
случва. Вероятно тази криза е на-
всякъде по света. Сега често съм в 
състава на журито на балетни кон-
курси и виждам колко много талант-
ливи млади хора има. И всеки идва с 
надеждата да работи в Италия, но 
за съжаление, тук няма работа. По-
малките трупи не издържаха липсата 
на финансиране и престанаха да съ-
ществуват. Тук идват и българчета 
да учат. Сега е свободно, не е както 
преди години, когато моята дъщеря 
беше малка и търсехме възможност 
да постъпи в балетното училище. Но 
много трудно после могат да си на-
мерят работа в Италия.

Накрая – да споменем наградите. 

Имам награди на първия балетен 
конкурс във Варна през 1964 г., след 
което получих званието „заслужил ар-
тист“. От чужбина също имам награ-
ди – от младежкия фестивал във Вие-
на, във Верчели получихме награда за 
Па‐-дьо-дьо‐ (фр. pas-de-deux – танц 
по двойки) с моя партньор. След това 
получих най-голямата награда, която 
дават в Милано – за кариера, на име-
то на техния покровител – св. Амвро-
зий. В Реджо ди Калабрия получих 2 

награди – една за кариера (аз бях още 
в България) и една сега – наградата 
„Чилеа“ (на името на италианския 
композитор Франческо Чилеа), коя-
то получават артисти от най-висок 
ранг. И други...

Много се радвах, когато направиха по-
щенска марка в България с българския 
балет „Змей и Яна“, в който участвах 
и аз. Била съм около 20-годишна...

Вероятно имате архив, в който 
пазите спомени за най-важни-

те събития от живота си, плака-
тите, ролите, спектаклите, сним-
ките с партньорите и учениците? 
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Къде можем да гледаме спектакли с 
Ваше участие?

Българска национална телевизия 
беше заснела мой творчески порт-
рет и в него доста подробно се опис-
ваше къде съм пътувала, кои роли съм 
играла. В него бяха включени откъси 
от спектаклите „Лебедово езеро“, 
„Папеса Йоана“ и др. Но беше отдавна 
и беше заснет на лента. Аз имам диск 
с този филм в Италия. Там, в дома си 
съхранявам и моя личен архив.

•	

На 12 ноември тази година се навърш-
ват 50 години от сватбата на бъл-
гарската прима Маргарита Траянова 
и нейния верен спътник в живота 
Григор Григоров. Те са заедно от деня, 
в който Гриша осъществи концерт, 
посветен на националния празник на 

България в немската телевизия, къ-
дето работеше тогава, и Маргари-
та Траянова участваше в спектакъ-
ла. Той ни разказа, как след концерта 
всички други български артисти са се 
завърнали в родината си, но нея той 
не я е пуснал да се върне – за да оста-
нат заедно цял живот и да си бъдат 
опора във всяка житейска ситуация. 
Големите личности затова са голе-
ми, защото са способни на силни чув-
ства и силна воля, защото не живеят 
за себе си и бродят в пространства 
не от този свят. Тяхната държава 
няма конкретно име, но е красива с 
музиката и пищните театралните 
костюми, които се завъртат в танц. 
Това е земя, пълна навсякъде с езера и 
бели лебеди, където злото притъпява 
острото си жило и приказките вина-
ги завършват щастливо. 
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