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Премиерът Борисов коментира наскоро пред
ложението за референдум относно ратифи
цирането на Истанбулската конвенция така: 
„Ако има референдум, той трябва да бъде ясно 
разписан – „за“ или „против“ да пребиваме же
ните и децата в България.“

Опитите за подмяна на въпроса за съдържа
нието на документа с въпроса за отношение
то към насилието представляват една от ос
новните линии на манипулиране на дебата за 
ратифициране на Истанбулската конвенция, в 
който обществото се потопи през последни
те седмици. И ако изобщо е възможно вече да 
бъдат разделени тези две теми, предлагаме 
това да стане през един друг въпрос, който не 
е подходящ за референдум, а за размисъл:  „Защо 
пребиваме жените и децата в България?“

От него тръгват много нишки, всяка от кои
то води към различен отговор, към различен 
пласт от съзнанието – общественото и това 



2 33

на индивида. И по един или друг начин 
всеки от тези пластове е свързан 
със семейството – с културата на 
семейството в нашето общество, 
със състоянието на семейството и 
с личния опит от израстването в се
мейство. 
 
Въпросът за семейството е и ос
новната точка, в която се събират 
опасенията на християнските общ
ности в България, свързани с поня
тийния апарат и идеологическата 
концепция за пола, които Конвенция
та съобщава. Релативизирането на 
въпроса за пола за целите на доку
мента, равнопоставянето на биоло
гичния пол и пола като социална роля 
мнозина виждат като врата, през 
която идеологията влиза в културата 
„нормативно“ и с помощта на държа
вата протяга ръце към семейството 
и училището, за да налага определен 
политкоректен мироглед и възпита
ние на децата ни. 

Но въпросът за защита на семейни
те ценности и личността е едната 
страна на опасенията около Конвен
цията. Другата страна е въпросът 
дали този документ е в състояние да 
въздейства върху основния проблем, с 
който се занимава. Какви са стерео
типите, които водят до насилие в 
семейството и поддържат това на
силие, и защо наличните и в момента 
закони и механизми за защита от до

машно насилие се оказват недоста
тъчни. Тези въпроси, за съжаление, не 
намират място в разгорещените де
бати, които предизвика Конвенцията.

В тези дебати Българската право
славна църква зае ясни позиции. Те се 
основават на традиционното хрис
тиянско разбиране за пола и семей
ството. Църквата вижда брака като 
път за спасение, затова и нарича се
мейството „домашна църква“  – прос
транство, в което човекът се науча
ва на любов и жертва, начин на служе
ние към Бога и ближния с решаващо 
значение за израстване на личност
та и нейно духовно формиране. 

В същото време в едно общество 
като българското, с традиционно 
православно изповедание, една от 
нишките на въпроса за домашното 
насилие неизбежно е свързана с на
силието в семейства на християни. 
А това означава – с патологията в 
християнския брак и семейство. За
това има значение църковната пози
ция относно тежките изкривявания 
на отношенията в семейството. 
В това число попада и въпросът за 
найтежките патологии, в които съв
местното съжителство се превръща 
в заплаха за живота на някой от съп
рузите или децата. Затова и в този 
брой на списанието ще потърсим от
говор на въпроса как Църквата гледа 
на непоправимо разстроения брак. 
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Православната църква има богословие 
за брака като Тайнство на любовта, 
но не и за развода, като последица от 
нейното отсъствие. Затова не може 
да се каже, че съществува църковен 
развод. Но църквата може да конста
тира, че бракът между двама души е 
приключил, и да признае това. По тази 
причина тя може да приеме и послед
ващ брак така, както приема покая
нието за греха, проявявайки снизхож
дение към човешката слабост. 

С такава вяра Православната църква, 
за разлика от Католическата, „допус
ка“ развода и втория брак. И макар че 
въпросът няма догматически харак
тер, преобладава общото виждане, 
че в Православната църква не може 
да има процедури за постановяване 
на развод или анулиране на брака, по
добно на юридически процедури в Ка
толическата църква. 

Интересен в това отношение, от 
друга страна, е наскоро приетият 
документ на Архиерейския събор на 
Руската православна църква по въ
просите на църковния брак и развода, 
който ви предлагаме за първи път 
на български език. Документът е 

представен като найпълното исто
рическо обобщение на каноничната 
практика на Църквата и практическо 
ръковоäство за действие на Църков
ните служители. В него подробно са 
разписани правила, свързани с разво
да и анулирането на брака. И макар 
тези правила до голяма степен да са 
насочени към практическите въпро
си, свързани с прекратяване на граж
данския брак и нуждата Църквата да 
вземе отношение към този факт, 
прави впечатление юридическият дух 
на документа и много посилно изра
зеният стремеж към нормиране на 
църковната намеса в тези отноше
ния, в сравнение с формулировките на 
документа „Тайнството Брак и 
препятствията за него“, приет през 
2016 г. на Православния събор в Крит. 

В броя ще видите още сравнителен 
коментар относно развода в Пра
вославната и Католическата църк
ва от американския богослов, отец 
проф. Тома Хопко (1939 – 2015), а също 
и полезни наблюдения върху често 
срещани проблеми и идеи за преодоля
ване на кризи в съвременното семей
ство, родени в опита от общуването 
и консултирането на семейни двойки. 
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За каноничните аспекти 
на църковния брак

Брачните и семейните връзки са в самия център на християнския 
живот. Кой има и кой няма право да сключи църковен брак? Има ли 
неща, които не позволяват венчило? Признава ли Православната 
църква браковете на православни с протестанти, католици и арме-
нци? Кога се извършва църковен развод? 

Тези въпроси се разглеждат подробно в приетото от наскоро про-
велия се Архиерейски събор на Руската православна църква (29 но-
ември – 2 декември т.г.) постановление „За каноничните аспекти 
на църковния брак“. Документът има заявката да се възприема в 
православния свят като основан изцяло на каноничната традиция, 
най-пълен и систематичен сборник от правила и процедури, свързани 
развода в Православната църква, който е бил разработван до този 
момент. Предлагаме ви целия текст на документа.
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Бракът е установен от Бога съюз 
на мъжа и жената (Бит. 2:1824; 
Мат. 19:6). По думите на апостол 
Павел, бракът е подобен на съюза 
на Христос и Църквата: „Мъжът е 
глава на жената, както и Христос е 
глава на църквата, и Той е спасител 
на тялото. Но както църквата се 
покорява на Христа, така и жените 
да се покоряват на мъжете си във 
всичко. Вие, мъжете, обичайте 
жените си, както и Христос обикна 
църквата и предаде Себе Си за нея. 
<…> Затова ще остави човек баща 
си и майка си и ще се прилепи към 
жена си, и ще бъдат двамата една 
плът“ (Еф. 5:2325, 31).

I. Условия за встъпване в 
църковен брак и пречки за 
извършване на тайнството

Встъпването в църковен брак (венча
нието) предполага открита и свобод
на волеизява на мъжа и жената, изра
зена пред Църквата, представена от 
свещенослужителя, който извършва 
Тайнството.

Вследствие на сключения брак меж
ду мъжа и жената възникват морал

ни задължения, а също и юридически 
и икономически права както помежду 
им, така и спрямо децата им.

„Бракът е съюз на мъжа и жената, 
общност на целия живот, съучастие 
в божественото и човешкото пра
во“, гласи принципът на римското 
право, влязъл и в славянските цър
ковноправни източници (Кормчая, гл. 
49). Във връзка с това църковното 
венчание в онези страни, където то 
не води до гражданскоправни после
дици, се извършва след държавната 
регистрация на брака. Тази практика 
има основание и в живота на древна
та Църква. В епохата на гоненията 
християните не са допускали компро
миси с държавната езическа религия 
и са предпочитали да умрат с мъче
ническа смърт, отколкото да участ
ват в езическите ритуали. И все пак 
те и по онова време са встъпвали в 
брак по същия начин, както и всички 
останали поданици на римската дър
жава. „Те (християните) сключват 
брак като всички останали“ , пише 
още през II в. авторът на „Послание 
до Диогнет“ (V гл.). При това брако
вете на християните, както и всички 
останали важни дела, са се извърш
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вали с благословията на епископа: „А 
онези, които се женят и се омъжват, 
трябва да встъпват в брак с позво
лението на епископа, за да бъде бра
кът извършен в Господа, а не според 

плътската похот. Нека всичко бъде 

за слава Божия“ (Св. Игнатий Богоно

сец. Послание до Поликарп, V). 

Извършването на венчание преди 

държавната регистрация на брака се 

допуска само с позволение на епар

хийския архиерей и в особени случаи, 

например при потвърдено от медицин

ски документи тежко заболяване, спо

собно да доведе до скорошна смърт, 

или предвид предстоящо участие във 

военни и други действия, свързани с 

риск за живота, и при условие, че дър

жавната регистрация на брака в же

ланите срокове е невъзможна.

В ситуациите, изискващи неотложно 

решение по този въпрос, свещенос

лужителят може да вземе самостоя

телно такова решение, както доклад

ва впоследствие за това на епархий

ския архиерей.

Не смятаме за възможно венчанието 
на бракове, регистрирани в съответ
ствие с държавното законодател
ство, но неотговарящи на канонични
те норми (например, при превишаване 

на позволения от църковните правила 
брой на предшестващите бракове 
или наличие на недопустими степени 
на родство между желаещите да се 
венчаят). Църквата категорично не 
признава и няма да признае брачни съ
юзи между лица от един и същи пол, 
независимо от това дали тези съюзи 
се признават от гражданското зако
нодателство, а също и други форми 
на съжителство, несъответстващи 
на даденото погоре определение на 
брака като съюз между мъж и жена.

Църквата благославя браковете на 
хора, които пристъпват съзнателно 
към това Тайнство. В съвременните 
църковни документи се посочва: „По
ради невъцърковеността на повече
то встъпващи в църковен брак хора, 
смятаме за необходимо преди венча
нието да има задължителни подгот
вителни беседи, на които свещенос
лужител или катехизатормирянин да 
обясни на встъпващите в брак важ
ността и отговорността на тази 
крачка, да разкрие християнското 
разбиране за любовта между мъжа и 
жената, и да обясни смисъла и зна
чението на семейния живот в свет
лината на Светото Писание и пра
вославното учение за спасението“ 
[1]. Свeщенослужителят също така 
трябва да препоръча на желаещите 
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на встъпят в брак да се изповядат и 
да се причастят със Светите Хри
стови Тайни преди венчанието.

Тайнството Брак не може да бъде 
извършено над човек, който отрича 
основополагащите истини на хрис
тиянската вяра и морал.

Църквата също така не позволява 
венчаването на следните лица:

а) понастоящем в друг брак, църковен 
или регистриран от държавните вла
сти;

б) намиращи се в кръвно родство по 
права линия независимо от степента 
(Трул. 54, Вас. Вел. 87, указ на Св. Си
нод от 19 януари 1810 г.);

в) намиращи се в кръвно родство по 
съребрена линия (в това число и едно
кръвно [само по баща – прев.] и едноут
робно [само по майка – прев.]) до чет
върта степен включително; бракове 
между роднини от пета и шеста сте
пен могат да се извършват с позволе
ние на епархийския архиерей (пак там);

г) намиращи се в родство по сва
товство, както е посочено в Трул. 
54: „баща и син с майка и дъщеря, или 
баща и син с две сестри, или майка и 
дъщеря с двама братя, или двама бра
тя с две сестри“ . Предвидените от 
решенията на Св. Синод (XVIIIXX в.) 

забрани за встъпване в брак при дру

ги подобни видове родство се прила

гат по усмотрение на епархийския 

архиерей;

д) намиращи се в духовно родство:

 кръстник с неговата кръщелни

ца, кръстница с нейния кръщелник 

(указ на Св. Синод от 19 януари 

1810 г.);

	кръстник с майката на неговия 

кръщелник, а също и кръстница с 

бащата на нейната кръщелница 

(Трул. 53, укази на Св. Синод от 19 

януари 1810 г., от 19 април 1873 г. и 

от 31 октомври 1875 г.).

е) състояли порано в три брака (от

читат се както венчаните, така и 

невенчаните, но получили държавна 

регистрация бракове), ако желаещият 

да встъпи в нов брак е състоял в тях 

след приемането на св. Кръщение;

ж) намиращи се в духовен сан, започ

вайки от посветените в иподяконски 

чин;

з) монаси и монахини;

и) ненавършили брачна възраст според 

държавното законодателство, като 

се имат предвид изключенията, пред

видени от това законодателство;
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к) признати за недееспособни по ус
тановения от закона ред поради 
психично разстройство, въпреки че 
в изключителни случаи епархийски
ят архиерей може да вземе решение 
за възможността такива двойки да 
встъпят в църковен брак;

л) осъществили т. нар. смяна на пола;

м) осиновители с осиновените от тях, 
заварени родители със заварени деца.

Недопустимо е извършването на вен
чание при липса на свободно съгласие 
на двете страни.

В случаите, когато свещенослужите
лят се затруднява да определи нали
чието или отсъствието на пречки за 
църковен брак, той трябва или да се 
обърне сам към епархийския архиерей, 
или да предложи на желаещите да се 
венчаят да се обърнат към него за 
решаване на възникналите съмнения 
и позволение да се извърши венчание.

II. Кога църковният брак 
се признава за невалиден

Венчание, извършено по погрешка (на
пример, ако свещеникът не е знаел, че 
има пречки) или със зла умисъл (напри
мер, въпреки установените от цър
ковното законодателство пречки) 
може да бъде признато за невалидно 
от епархийския архиерей.

Изключение са венчанията, извър
шени при наличието на пречки, кои
то могат да бъдат преодолени чрез 
позволението на епархийския архи
ерей (вж. точка (в) погоре), или ако 
единият от венчалите се не е бил на
вършил брачна възраст – при условие, 
че по времето, когато се е разкрило 
това обстоятелство, брачната въз
раст вече е била навършена или ако в 
този брак се е родило дете. 

В случаите, когато съпрузи в регис
триран брак приемат православието 
чрез тайнството Кръщение или чрез 
чина на присъединението, техният 
брак може да бъде венчан, ако за това 
няма канонични пречки.

Църковният брак може да бъде при
знат за невалиден по желание на един 
от съпрузите в случай на неспособ
ност на другия съпруг за брачно съжи
телство по естествени причини, ако 
тази неспособност е започнала пре
ди венчанието и при това не е била 
известна на другата страна, както и 
ако тя не е обусловена от напредна
ла възраст. В съответствие с реше
нието на Всерусийския църковен съ
бор от 19171918 г. такава молба към 
епархийската власт може да бъде 
разгледана не порано от изтичане на 
две години след венчанието, като при 
това „този срок не е задължителен в 

случаите, когато неспособността на 

съпруга е несъмнена“ [2].
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По отношение на православните 

християни в регистриран от държа

вата брак, но неосветен от Тайн

ството, свещенослужителите след

ва да се ръководят от решението на 

Св. Синод на Руската православна 

църква от 2829 декември 1998 г. за 

недопустимостта лицата, живеещи 

в невенчан брак, да се лишават от 

Причастие и браковете от този род 

да се смятат за блудство. Трябва да 

проявяваме особена пастирска грижа 

за такива хора и да им обясняваме 

необходимостта от благодатна по

мощ, измолвана в тайнството Брак.

III. Браковете с инославни 
християни

Древните църковни канони (Трул. 72, 

Лаод. 31), за да защитят Църквата 

от разпространението на ереси, са 

забранявали на православните хрис

тияни да встъпват в брак с еретици. 

Този подход трябва да се прилага и 

в наше време към членовете на ере
тически и разколнически общности, 
враждебни на Църквата и създаващи 
заплаха за нейното единство.

Друг подход, основан върху принципа 
на икономията, се прилага към брако
вете с представители на инославни 

общности, които не са враждебни на 
Православната църква. Този подход, 
отразен в синодалните постановле
ния от времето на царска Русия, е 

обобщен в „Основите на социалната 

концепция на Руската православна 

църква“ : „Изхождайки от съображения 

на пастирска икономия, Руската пра

вославна църква както в миналото, 

така и днес, намира за възможно из

вършването на православни бракове 

на православни християни с католици, 

членове на древните Източни църкви 

[копти, арменци – прев.] и протестан

ти, изповядващи вярата в Триединния 

Бог, при условие, че бракът бъде бла

гословен в Православната църква и 

децата бъдат възпитавани в право

славната вяра. Към същата практика 

в течение на последните столетия 

се придържат и повечето Православ

ни църкви“ [3]. 

Благословението на епархийския ар

хиерей за встъпване в такъв брак 

може да бъде дадено на православ

ната страна в отговор на писмена 
молба, като неправославната страна 
трябва да изяви съгласие децата да 
бъдат възпитани в православната 
вяра.

Същият подход се прилага и спрямо 
браковете на православни християни 
със старообредци.



10 11

IV. Браковете  
с нехристияни

Не се освещават с венчило бракове
те, сключени между православни и не
християни (Халк. 14). Това е свързано 
с грижата на Църквата за християн
ското израстване на встъпващите 
в брак: „Общата вяра на съпрузите, 
които са членове на тялото Христо
во, е найважното условие за един ис
тински християнски и църковен брак. 
Само обединеното от една обща 
вяра семейство може да стане „до
машна Църква“ (Рим. 16:5; Филим. 1:2), 
в което мъжът и жената заедно с де
цата си израстват в духовно усъвър
шенстване и познание на Бога. Липса
та на единомислие е сериозна запла
ха за целостта на съпружеския съюз. 
Именно затова Църквата смята за 
свой дълг да призовава вярващите да 
встъпват в брак „само в Господа“ (1 
Кор. 7:39), сиреч само с онези, които 
споделят християнските им убежде
ния“ [4].

Същевременно към лицата в брак 
с нехристияни, Църквата може да 
проявява пастирско снизхождение, 
грижейки се те да запазват връзка
та си с православната община и да 
могат да възпитават в православ
ната вяра своите деца. Свещени
кът, когато разглежда всеки отделен 
случай, трябва да помни думите на 
апостол Павел: „Ако някой брат има 
жена неповярвала, и тя е съгласна 
да живее с него, да я не оставя; и 

ако някоя жена има мъж неповярвал, и 
той е съгласен да живее с нея, да го 
не оставя. Защото неповярвал мъж 
бива осветен чрез вярващата жена, и 
неповярвала жена бива осветена чрез 
вярващия мъж“ (1 Кор. 7:1214).

V. Кога църковният брак 
губи канонична сила

Брачният съюз се прекратява със 
смъртта на единия от съпрузите: 
„Жената е свързана чрез закона, докле 
е жив мъж й; ако пък умре мъж й, тя е 
свободна да се омъжи за когото иска, 
но само в име Господне“ (1 Кор. 7:39).

Докато двамата съпрузи са живи, 

техният съюз трябва да бъде неру

шим според думите на Спасителя: 

„Което Бог е съчетал, човек да не 

разлъчва“ (Мат. 19:6). Същевременно, 

основавайки се върху евангелското 

учение, Църквата признава възмож

ността за прекратяване на брака по 

време на живота на двамата съпрузи 

в случай на прелюбодейство от стра

на на единия от тях (Мат. 5:32; 19:9). 
Анулирането на църковния брак е въз
можно също и при наличие на факто
ри, които влияят върху брачния съюз 
също толкова разрушително, както 
и прелюбодейството, или могат да 
бъдат уподобени на смъртта на един 
от съпрузите.

Понастоящем Руската православна 
църква въз основа на свещените ка
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нони, наредбата на светия Събор от 
19171918 г. „Основания за разтрогва
не на брачен съюз, осветен от Църк
вата“ , а също и „Основите на соци
алната концепция на Руската право
славна църква“ смята за приемливи 
следните основания за разглеждане 
на въпроса за това дали църковният 
брак е изгубил канонична сила:

а) отпадане на един от съпрузите от 
православието;

б) прелюбодеяние на един от съпрузи
те (Мат. 19:9) и противоестествени 
пороци;

в) встъпване на един от съпрузите в 
нов брак в съответствие с граждан
ското законодателство;

г) неспособност на един от съпрузи
те към брачно съжителство, появила 
се вследствие на съзнателно само
осакатяване;

д) заболяване на един от съпрузите, 
което при продължаване на съпруже
ското съжителство може да нанесе 
непоправима вреда на другия съпруг 
или на децата;

е) медицински засвидетелстван хро
ничен алкохолизъм или наркомания на 
съпруга, при което той отказва да се 
лекува и да поправи начина си на жи
вот;

ж) безследно изчезване на един от 
съпрузите, ако то продължава не по
малко от три години при наличие на 

официално свидетелство от упълно
мощен държавен орган за това; посо
ченият срок се намалява до две годи
ни след края на военните действия за 
съпрузи на лица, изчезнали без следа 

вследствие на тези действия, и до 

две години за съпрузи на лица, изчез

нали без следа вследствие на други 

бедствия и извънредни произшест

вия;

з) злонамерено изоставяне на единия 

съпруг от другия (продължаващо не 

помалко от година);

и) ако жената е извършила аборт въ

преки несъгласието на мъжа си, или 

ако е била принуждавана от мъжа си 

към аборт;

к) удостоверено по надлежен начин 

посегателство на единия от съпру

зите върху живота или здравето на 

другия съпруг или на децата им;

л) неизлечима тежка душевна болест 

на единия от съпрузите, настъпила 

по време на брака, потвърдена от ме

дицинско свидетелство и осуетява

ща възможността за продължаване 

на семейния живот.

Ако някое от изброените погоре ос

нования е налице, една от страните 

може да се обърне към епархийските 

власти с молба да бъде разгледан въ

просът за признаване на църковния 

брак за изгубил канонична сила. При 

това свещенослужителите са длъж

ни да увещават по всички възможни 
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начини лицата, желаещи развод, да не 
извършват прибързани действия, но 
по възможност да се помирят и да за
пазят своя брак. Наличието на реше
ние от страна на светските власти 
за разтрогване на брака не е препят
ствие за църковната власт да излезе 
със самостоятелна преценка и соб
ствено решение според пастирския 
й дълг, в съответствие с църковните 
канони и нормите, които се съдържат 
в настоящия документ.

След проучване на въпроса епархий
ският архиерей [5] може да издаде 
свидетелство за това, че бракът е 
изгубил канонична сила, и че невин
ната страна може да се венчае за 
втори или трети път. На виновната 
страна тази възможност също може 
да бъде предоставена след принасяне 

на покаяние и изпълнение на наложе

ната епитимия.

Фактическото проучване на тези 

дела и издаването на гореспоменати

те свидетелства може, по благосло

вение на епархийския архиерей, да се 

извършва от специална комисия, със

тавена от презвитери и по възмож

ност оглавявана от викариен архие

рей, ако има такъв в епархията. Тези 

функции могат да бъдат възложени и 

върху епархийския църковен съд. Дела

та се разглеждат от комисията или 

съда колегиално, а при необходимост 

и с изслушване на страните. Към пъл

номощията на комисията (епархий

ския съд) спада и потвърждаването 

на виновността (невинността) на 

всяка страна. 



Решението за признаване на църков
ния брак за изгубил канонична сила 
се взима в онази епархия, където съ
прузите фактически живеят. В слу
чай, че съпрузите живеят в различни 
епархии, въпросът трябва да се раз
глежда в онази епархия, в която живее 
страната, инициираща развода.

В случай, че един от съпрузите има 
намерение да приеме монашеско по
стрижение и изпрати съответна 
молба до епархийския архиерей, цър
ковният брак може да бъде признат 
за изгубил канонична сила при спазва
нето на следните условия:

1) при наличие на писмено съгласие 
от страна на другия съпруг;

2) при отсъствие на непълнолетни 
деца или други лица, намиращи се на 
издръжка на единия от съпрузите, 
който желае да приеме монашество.

Пострижението, извършено без спаз
ване на тези условия, може да бъде 
признато за недействително, а после
диците му се уреждат от „Наредбата 
за манастирите и монашеството“ .

Приложение: За кръвното родство

В кръвно родство по съребрена линия 
се намират:

 във втора степен – братята и сес
трите, в това число и еднокръвните 
и едноутробните (тук и подолу);

 в трета степен – лелите и чичов
ците (вуйчовците) и техните пле
менници и племеннички;

 в четвърта степен: – първите бра
товчеди помежду си; – сестрите/
братята на дядото или бабата и 
внуците на този дядо или баба;

 в пета степен – дадено лице и деца
та на неговите първи братовчеди;

 в шеста степен: – вторите бра
товчеди помежду си; – дадено лице 
и внуците на неговите първи бра
товчеди.
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ПОВТОРНИЯТ БРАК В 

ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА
о. Тома Хопко

Православната гледна точка по 

темата за развода, представена от 

отец Тома по повод разискванията 

в Римокатолическата църква 

(радиобеседа)
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В момента в Римокатолическата 
църква протича дебат за възмож

ността разведени хора в повторен 
граждански брак да бъдат допусна
ти отново до свето Причастие след 
известен период на покаяние. Този 
възглед се поддържа от кардинал 
Каспер и явно е в пряк конфликт със 
сегашното учение на Римокатоличе
ската църква. Кардинал Каспер често 
посочва Православната църква – Из
точноправославната църква, и казва: 
„Може би политиката ни трябва да е 
същата като тази на Източноправо
славната църква.“

Бях помолен да коментирам това, 
както и повторния брак или повтор
ното допускане до свето Причастие 
на разведено лице, тъй че просто ще 
поразсъждавам върху темата съвсем 
общо. Според мен една от големите 
трудности е, че православните неви
наги практикуват онова, което учи 
православието по въпроса, особено 
тук, в Америка. Хората се женят и 
развеждат много лесно, а и не само в 
Америка. Ето, един гръцки правосла
вен архимандрит е венчал Аристотел 
Онасис и Джаки Кенеди. Имам пред
вид, 

говори се, че не следваме онова, 

което самите ние проповядваме 

и на което държим! 

Но съществуват спорове какво имен
но е православното разбиране, зато
ва мога само да поразсъждавам и да 
ви кажа какво аз смятам, че е, и как 
сме го упражнявали, когато бях ено
рийски свещеник.

Попростичко казано, нещата стоят 
така: смятам, че римокатолиците не 
бива да гледат православните, защо
то основното им учение за брака е 
много различно. Класически поне до 
Втория ватикански събор, а мисля, че 
и понататък, учението в Римокли
ческата църква беше, че извършва
щите Тайнството са двамата ново
брачни, които дават обет пред Бога, 
че ще останат верни един другиму в 
брака, „докато смъртта ги раздели“. 
Акцентът беше върху полагането на 
този обет в присъствието на Бога и 
задължението на свещеника – него
вата функция на брачната церемония 
от латински тип, бе да служи за сви
детел на Бога, че обетът наистина е 
положен и разбира се, да види възмож
но ли е да бъде положен по отношение 
на двойката, която ще се жени.

Може да се каже, че в Западна
та църква брачната церемония е 
била преди всичко правна, юриди
ческа церемония – церемония, с 
която се дава обет в изпълнение 
на закона. 

Това е била причината, поради която, 
за да се ожени повторно един разве
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ден човек, в първоначалния брак – в 
първия му брак, е трябвало да има 
нещо нередно, за да може да бъде ану
лиран. С други думи, трябвало е да 
има препятствие пред обета и зато
ва се е стигало до анулиране.

Мисля, че поне в моите младежки го
дини само Рим можеше да даде поз
воление за анулиране на брака. Има 
Апостолски трибунал в Рим – трябва
ше да изпратите казуса си там, след 
което те да отсъдят дали първона
чалният обет е положен правилно. Ако 
установят, че е имало някаква при
чина, поради която не е бил положен 
както трябва, се стига до анулиране, 
което просто означава, че никакъв 
брак не е имало, защото условията за 
полагане на обет не са били налице. 
Имаше юридически подход към брака 
и разводът, даден от Църквата, един 
вид разрешаваше да

се ожените отново чрез анули
рането на брака, с твърдението, 
че това не е брак, че никога не е 
съществувал.

Ако един римокатолик просто живе

еше с някого, без да са женени, щяха 

просто да се считат за живеещи в 

блудство. Така че ако решат да се 

оженят, няма да се наложи да анули

рат нищо, защото никога не са били 

в брак. Не са полагали никакъв обет 
пред Бога, така че техният грях би 
бил блудство, може би дори прелюбо

деяние, ако са имали сексуални отно
шения с женен човек, но не се считат 
за женени. 

Беше полесно просто да не се 
венчавате в Римокатолическа
та църква,

защото така на практика никога не 
сте били женени и това ще е вашият 
първи брак.

Смятам, че в Православната църква 
подходът е съвсем различен. Подхо
дът към брака не е като към правно 

действие или даване на юридически 

обет. Всъщност в православната 

венчална служба изобщо няма никакви 

обети. Те не съществуват. В Руска

та православна църква е имало дълъг 

период по време на Империята, кога

то единственото законно място, на 

което можеш да се ожениш – а мисля, 

същото е било и в Гърция – е било на 

служба в църквата. Затова е има

ло някакъв обет или поне изявление, 

свързано с венчалната служба, къде

то се е казвало: „Ти, Иване, вземаш ли 

тази жена за своя законна съпруга?“ И 

той казва: „Да.“ Тогава го питат: „Ня
маш ли други съпруги? Не си ли женен 
за друга? Това не е ли двуженство?“ 
И той трябва да каже: „Не.“ Това е 
било просто с държавна цел; не е било 
част от ритуала на Тайнството. 
Днес в Америка на много места това 
просто не се използва вече, защото 
Църквата не е официален пазител на 
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държавните архиви за страната, в 
която се намира, както в Русия или 
Гърция.

Но ако погледнем самата венчална 
служба в Православната църква, за 
мен няма никакво съмнение, че учредя
ването й е станало много късно, може 
би през VIII, IХ, Х век. Преди това, за 
да се венчаят в църква, младоженци
те е трябвало просто да отидат при 
владиката. Той им е задавал подроб
ни въпроси и ако всичко е било наред, 
владиката е давал позволение тези 
хора да се смятат за женени, като 
произнасял над тях определени мо
литви; може би дори са били ползва
ни корони. Короните първоначално са 
били езически атрибут – езичниците 
са се коронясвали на сватба.

Още през IV век св. Йоан Златоуст 
казва следното на една двойка, коя
то идва да се венчае: „Защо идете 
да търсите корона, когато вече сте 

се предали в битката? Щом сте за

губили битката, как може да бъдете 

коронясани?“ С други думи, те вече са 

живеели заедно.

Ясно е, че според Православната 

църква сексуалното единение, полови

ят акт, трябва да се извършва само в 

рамките на брака, принесен на Бога, 

благословен от Него и претворен 

почти като светото Причастие в 

светата Евхаристия. Вземате хляба 

и го принасяте, молите се над него, 

призовавате Светия Дух и хлябът се 

превръща в Тяло и Кръв Христови. Или 

при кръщението идвате в църквата, 

изповядвате вярата си, произнасяте 

Никейския символ на вярата, отри

чате се от дявола, приемате Хрис

тос – и всичко това се прави в зад

ната част на църквата, в притвора. 
И чак тогава влизате в църквата, в 
центъра на храма, получавате коро
ните и молитвите, после е шествие
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то около масата с Евангелието и т.н. 
Три пъти шествието обикаля в кръг и 
песнопенията, които се пеят, са съ
щите както при ръкоположение.

При брачната церемония в Пра
вославната църква няма никакви 
обети. Това не е правна церемо
ния. Тя е създадена по образец 
на кръщението и двойката вече 
трябва да е заедно, що се отнася 
до гражданското общество. 

Трябва, например, да имате брачно 
свидетелство, за да докажете, че ис
кате да се венчаете, и след като ка

тегорично заявите това намерение и 

имате вече официалния държавен до

кумент, доказващ, че сте женени или 

че предстои да се ожените – защото 

в Америка той може да бъде подписан 

и от свещеник или пастор – тогава 

идвате в църквата и принасяте себе 

си пред Христос в брака, който вече 

не е просто човешка, така да се каже, 

институция от падналия свят, но та

кава, която се сключва на небето. В 

православната венчална служба няма 

думи като „докато смъртта ни раз

дели“; няма обети или нещо подобно 

като част от церемонията.

И тъй, церемонията е следната: 
двойката, която вече е оповестила 
пред хората, че принадлежи един дру
гиму, бива посрещната на входа на 
църквата от свещеника, и в притво
ра на храма – в задната част, се сла

гат пръстените, които всъщност са 
годежни, и двойката казва: „Да, наис
тина искаме да принесем нашия съюз 
и любовта си пред Бог, така че той 
да се преобрази в нещо божествено 
и вечно.“ И след това се слагат пръс
тените. Въвеждат двойката в среда
та на църквата; точно както човека, 
който ще се кръщава – посрещат го 
на вратата, задават му въпросите, 
той казва всичко, което е необходи
мо да се каже, произнася Символа на 
вярата, и тогава може да влезе и да 
бъде кръстен. Може дори да се каже, 
че бракът в Православната църква 
в известен смисъл е нещо като кръ
щение на двойката, в което тя идва 
и принася себе си на Христос, за да 

бъде едно в Христос, както Христос 

е с Църквата. Много важно тук е Пос

ланието до ефесяни – че те трябва 

да се покоряват един на друг и че мъ

жът трябва да обича жена си дори до 

смърт, както Христос е предал Себе 
Си за църквата, а жената трябва да 
почита мъжа си, и трябва двамата да 
останат заедно завинаги.

Православното църковно благоче
стие изисква, когато единият от 
съпру зите умре, другият, ако е наис
тина благочестив, да му остане ве
рен дори в смъртта. Йоан Златоуст 
има писмо до една млада вдовица, 
където казва: „Ако не си споделяла с 
другиго брачното си ложе, докато съ
пругът ти е бил жив, защо да го спо



20 21

деляш сега, когато 
той е от дясна
та страна на Бог 
Отец?“ Тоест, той 
вече се е просла
вил, затова трябва 
да му останеш вяр
на. Интересното 
е, че св. Макрина, 
сестрата на св. 
Василий Велики и 
св. Григорий Нисий
ски, дори не е била 
омъжена, а само 
сгодена за един мъж – дала е обет, 
че ще се омъжи за него, но той уми
ра, преди бракът да се е състоял. 
Но тя му остава вярна през целия си 
живот  – смятала е, че така трябва, 
защото са били сгодени; казано по чо
вешки, те са изповядали факта, че ще 
бъдат брачна двойка, но не са успели 
да принесат себе си за преображение 
в тайнството на венчалната служба.

Тъй че в 

Православната църква извърши
телят на тайнството е свеще
никът, а не двойката. 

Това не е юридически ритуал. Няма 
обети. Няма нито една ситуация, в 
която би могло до се приложи анули
рането като съдебно действие.

И тук възниква въпросът какво се 
случва, ако двойката е бракосъчета
на извън православието?... 

Където и да са били женени, бра
кът извън Православната църква 
също се признава от нея. 

И женените в Лутеранската църква 

също се считат за женени. (Всъщ

ност новопокръстените, които вече 

са били женени, не се кръщават, кога

то се присъединяват към Православ

ната църква; тяхното кръщение се 

изпълнява чрез призоваване на Све

тия Дух и помазание, но категорично 

те са признати за християни, както и 

за женени хора.) 

Но да видим православните. Да ка

жем, например, че имаме един брак, 

който се е разпаднал, нещата не вър

вят. Може би нещо се е случило, еди

ният от съпрузите е извършил пре

любодеяние, или пък е попаднал в пси

хиатрична клиника, или нещо друго. 
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Възниква въпросът може ли чо
век, особено пък невинната, тъй 
да се каже, страна в развода, да 
се венчае за друг с църковното 
Тайнство? 

Тук смятам, че найпростият отго
вор е „да“. Всъщност в Православна
та църква дори имаме служба за вен
чание на второбрачни, която е покаен 
чин; тя не е за вдовици или вдовци, 
макар че може да бъде, но найвече 
за разведени, и в нея се казва, че те 
се каят за извършените грехове и за 
факта, че първият им брак се е разпа
днал и не е издържал.

Освен това трябва да има пастирска 
преценка от страна на свещеника, 
която често включва дори и епископ. 
Дали изглежда правдоподобно този 
втори брак наистина да се получи и 
дали първият брак, който е завършил 
катастрофално с развод, може да 
бъде изкупен с покаяние? Дали може 
да се състои, да кажем, когато хора
та са вече позрели, венчален ритуал 
в църквата, който те наистина да ус
пеят да запазят и така да могат да 
получават светото Причастие?

Що се отнася до причастяване
то в Православната църква, ако 
е налице развод, може да бъде 
съвсем ясно, че съществува 
т.нар. невинна страна. 

С други думи, ако единият от съпрузи
те е прелюбодействал или е изоста

вил семейството, или е упражнявал 
тормоз, или друго, тогава другият 
може да продължи да се причастява, 
докато не се ожени втори път. Ако не 
се ожени повторно, може да получава 
светото Причастие, ако се прецени, 
че се кае за разпадането на първия 
си брак. Хората могат да се покаят; 
това е найважното. Хората могат 
да се покаят.

Бих казал следното: след като съ
ществува практиката един човек, 
който е кръстен, да може да се покае 
и да влезе отново в евхаристийно об
щение след период на покаяние, защо 
да не може разведеният, който иска 
да се ожени повторно според учение
то на Църквата, да се счита покаял 
се за греховете, извършени през пър
вия му брак, и след това да му бъде 
позволено да влезе в Църквата във 
втори брак със съответния ритуал и 
да може да се причастява?

Исторически ни е познат въпро
сът за повторното приемане в 
Църквата, след като човек е съ
грешил, и то е извършил нечуван 
или смъртен грях,

както се казва в Първото съборно 

послание на Йоана, извършил е „грях 

за смърт“. Ако такъв би могъл да бъде 

допуснат отново до свето Причас

тие, след като достатъчно се е пока

ял, защо да не може и единият от съ

прузите в брак, който се е разпаднал 
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и вече просто не съществува? След 

период на покаяние човек вероятно 
може да се ожени отново в църква, да 
има втори брак и да остане в обще
ние с Църквата. Но за да стане това, 
трябва да има втори църковен брак.

В православната канонична тради
ция понякога това се случва два пъти 
по някаква причина. Имаме и случая с 
император Лъв VI Философ, който се 
е развеждал три пъти, защото жени
те му не са раждали, а той е искал да 
има наследник за трона и т.н. Кога
то решава да се ожени за четвърти 
път, се вдига голям шум и епископите 
казват: „Невъзможно е. Разрешено е 
само до три пъти – това е. Не може 
четвърти брак.“ Което после довежда 
до популярното схващане, че в Право

славната църква може да се ожените 

три пъти, но не и четири. Е, тук има 

известна истина, но това не означа
ва, че просто автоматично можете 
да се ожените три пъти. Жените се, 
развеждате се, после можете да се 
ожените отново, да се разделите, да 
умрете или да се разведете, може
те да се ожените отново, и това е – 
няма четвърти брак, само три пъти 
и край.

Но това е много несериозен поглед вър
ху темата, не е правилният поглед. 

Можете да сключите вто
ри брак и една двойка може да 
поддържа общение в Църквата, 
когато мъжът и жената изпо
вядат пред свещеника, че се по
кайват за сторените грехове, 
довели до разпадането на пър
вите бракове. 



22 23

С други думи, те трябва да се изпо
вядат; трябва да има изповед, както 
днес в Църквата има за кръстените, 
за отделните хора. Грешиш, но оти
ваш да се изповядаш и получаваш по
каяние, епитимия; а в ранната Църква 
понякога тези покаяния са били много 
дълги и трудни.

Например, ако сте отстъпили от вя
рата, подложени на мъчения, можете 
да бъдете допуснати отново до при
частие само на смъртното си ложе. 
Ако сте направили аборт и сте се по
каяли, чак след десет години можете 
да пристъпите отново към светото 
Причастие. С други думи, ако човек, 
който е съгрешил, може да се върне 
към светото Причастие, защо да не 
може да се върне и този, който ис
тински се кае за факта, че бракът 
му не се е получил, че се е развел, и 
е поел отговорност за онова, с кое
то е допринесъл за развода, защото, 
разбира се, участниците са двама? 
Естествено, понякога лесно се виж
да, че разводът наистина е по вина 
само на единия съпруг, докато други
ят все още се опитва да бъде добър 
христия нин.

Но при всички положения смятам, че 

ако Римокатолическата църква реши 
„да последва Източноправославната 
църква“, тя ще трябва да промени 
преди всичко разбирането си за бра
ка – че това не е юридически акт, не 
е даване на обет, не е „да си верен, 
докато смъртта ви раздели“; че не е 
това начинът да се гледа на него. 

Трябва да се гледа поскоро като на 
двама души, които искат да се съе
динят в любовта, да имат семейство 
и деца – мъж и жена (единствено и 
само мъж и жена, а не двама мъже или 
две жени), които могат да се покаят, 
ако първият им брак е бил разрушен, и 
може би, ако покаянието им за разби
тия брак е достатъчно истинско, то
гава ще може да се оженят повторно 
с ритуала за второбрачни, за да под
държат общението си в Църквата.

Но като цяло това е чин на покаяние, 
много подобен на покайния чин, който 
се дава на човек, съгрешил след кръ
щението. И е факт, че чак след това 
венчалната служба се превръща в от
делна служба сама по себе си. А после 

имаме и смесените бракове в 
Православната църква, където 
неправославният съпруг трябва 
поне да е християнин и да е кръс
тен във вода в името на Све
тата Троица, за да се извърши 
венчанието и православният да 
остане в общение.
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Тук трябва да използваме възмож
ността да кажем, че точно затова 
сексуалната връзка, при която живе
ем заедно преди да се оженим, е грях 
в Православната църква. Това е грях, 
той те отстранява от общение. 

Идва въпросът: „Къде е грехът, 
ако двама души живеят заедно, 
без да са женени и без да поддър
жат сексуални отношения? Как
во е грешното?“ 

Понякога хората казват: „Църквата е 
против секса. Оттам идва грехът.“ 
Но не това е грехът. Грехът е, че 
кръстен християнин живее в лъжлив 
брак с друг човек и не е принесъл този 
брак на Христос.

Същото е, когато отива да се при
частява човек, който не е кръстен 
или който вече не вярва в кръщение
то, което е получил, но все пак се на
режда на опашката за светото При
частие, защото така му харесва или 
защото майка му иска така, или нещо 
подобно. 

Като цяло това е огромен па
стирски проблем. Не е юридиче
ски проблем, а пастирски про
блем. 

И той е: „Има ли достатъчно покая
ние за греха, което да позволи да се 
прочете разрешителна молитва и 
човекът отново да бъде допуснат до 
Свето причастие?“ Вярвам, че така 

трябва да се гледа на нещата.

Според мен наистина можем да ка
жем, че нашата Православна църква 
е против половите отношения извън 
брака. Тя е против блудството и пре
любодеянието. Тя е против двойките, 
живеещи заедно, които не са принес
ли съвместния си живот на Христос 
и Бога, особено ако твърдят, че са 
християни. 

Ако живеят заедно и не са вен
чани, не бива да бъдат допускани 
до свето Причастие, докато не 
се оженят – ето това е църков
ният обичай.

Разводът винаги е трагедия, но той е 
нещо, за което човек може да се покае 
„по икономия“, след което да може да 
се венчае повторно, ако обстоятел
ствата позволяват вторият брак да 
бъде християнски, и след това да про
дължи общението си в Църквата. Но 
както казах – и позволете да го пов
торя още веднъж – това е пастирско 
решение. Има ли истинско покаяние 
за извършения грях? Ще има ли вто
рият брак добри шансове да бъде 
истински християнски брак? Приема 
ли двойката сериозно този брак? На
истина ли вярва в молитвите, които 
се произнасят? Наистина ли вярва, 
че за да има сексуално общуване, то 
трябва да е между мъж и жена, които 
са принесли връзката си на Христос 
чрез светото Тайнство на брака?
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И все пак човек, съгрешил срещу 
Тайнството на брака, както и 
човекът, съгрешил срещу Тайн
ството на кръщението, ако се 
покаят и засвидетелстват, че 
животът им наистина може да 
бъде християнски, могат да по
лучат опрощение за греха си, да 
бъдат приети отново в Църква
та и допуснати до свето При
частие, 

но това е много сериозен акт. Бих ка
зал, че самите православни са твър
де лекомислени към това, твърде не
сериозни. Почти стана практика ако 
някой разведен иска да се ожени, прос
то да отиде в църквата – когато бях 
млад, струваше 75 долара или нещо 
подобно – и да получи удостоверение, 
че му е позволено да сключи повторен 
брак.

Но онзи, който трябва наистина да 
вземе това решение, е местният све
щеник, а епископът, който дори не по
знава тези хора, трябва да последва 
съвета на свещеника, да го разпита 
или дори да се срещне с двойката, ако 
има някакви въпроси. Преди години, 
когато преподавах пастирско бого
словие в семинарията „Св. Владимир“, 
винаги съм казвал на студентите, че 
ако станат свещеници и им се нало
жи да разрешават подобни брачни си
туации, не бива само да питат епис
копа: „Какво да правя?“. Трябва да си 

изградят позиция и да направят така, 
че епископът да знае тази позиция.

С други думи, свещеникът трябва да 
пише на епископа или да се свърже с 
него и да му каже: „Срещнах се с двой
ката. Не смятам, че са се покаяли. 
Не мисля, че поемат реална отговор
ност за разпадането на първите си 
бракове. Не вярвам, че има поголяма 
вероятност вторият им брак да из
държи, след като първите не са успе
ли. С други думи, и вторият може да 
завърши с развод. Затова искам раз
решение да не допусна този брак да 
се сключи, докато не се види истин
ско покаяние.“ Така свещеникът ще е 
изказал мнението си.

Или ако има пред себе си положителен 
случай, може да пише на епископа или 
да се свърже някак с него и да каже: 
„Познавам тази двойка отдавна. Ид
ват на църковните служби. В момен
та не получават свето Причастие. 
Каят се за случилото се с брака им, 
което е довело до развод. Вече са дос
татъчно зрели и достатъчно готови 
да живеят християнски живот, осо
бено в този нов брак, и затова моля 
за разрешението Ви тази двойка да 
бъде венчана.“ Обикновено това ще е 
втори брак. Но ако булката се омъжва 
за първи път, тогава се ползва чинът 
за новобрачни, за да се избегне този 

покаен елемент, когато булката е 

съвсем невинна.
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Във всеки случай това е пастирско 
решение и свещеникът трябва да се 
срещне с хората, сам да стигне до 
решение и след това да иска от епис
копа позволение да изпълни решение
то си – или да не венчае двойката, 
защото не се е покаяла истински за 
случилото се преди, или да я венчае, 
защото се е покаяла, както бихте 
позволили на човек, съгрешил след 
кръщението, да се покае, да получи 
разрешителна молитва и да остане в 
общение с Църквата. 

Но понякога свещеникът трябва 
да прочете молитвите и да каже: 
„Съжалявам, не можеш да продъл
жиш да се причастяваш, защото 
вършиш същия грях отново и от
ново, и не виждам в това никакъв 
знак за покаяние.“

Интересното е, че при Тайнството 
на изповедта в Православната църк
ва свещеникът не казва: „Прощавам 
ти и те освобождавам от греховете.“ 
Дори в службата на кръщението све
щеникът не казва: „Кръщавам те – аз 
те кръщавам – в името на Отца и 
Сина, и Светия Дух.“ В нея няма „аз“. 
Казва се: „Кръщава се Божият раб...“ . 
Така е и в молитвата, която се чете 
след изповед – в първоначалната, а не 
в тази на Петър Могила, която е на
влязла в православието, която гласи: 
„И аз, недостойният свещеник, с да
дената ми от Него власт ти проща

вам и освобождавам от всички твои 
грехове...“ Ходил съм на изповед при 
свещеник, който дори казваше име

то си: „И аз, недостойният протойе

рей Йоан, ти прощавам...“ Това не е 

православно.

В оригиналната молитва се казва: 

„Ти дойде да се покаеш за греховете 

си пред Христа и аз свидетелствам 

за твоето покаяние.“ Така е казано: 

„Аз съм свидетел, свидетелствам за 

твоето покаяние.“ Следователно на 

изповед свещеникът може да каже: 

„Не станах свидетел на никакво по

каяние тук и не можеш да пристъпиш 

към Свето причастие, докато не се 

покаеш истински.“ Или може да зас

видетелства покаянието и да каже: 

„Да, този човек наистина се кае.“ 

И ще наложи подходяща епитимия, 

опро щение, някакъв вид покаяние, 

след което ще продължи с Тайнство

то и ще остави човека в общение.

Свещеникът се явява свидетел, че 

наистина има покаяние. Затова и 

при разведения човек, ако има свиде

тел в лицето на свещеника, че е на
лице искрено и истинско покаяние за 
разпадането на първия брак, тогава 
вярвам, че човекът може да се оже
ни втори път; може би, да речем, ако 
съпругата му е починала скоро след 
сватбата, дори трети път, но със 
сигурност не и четвърти път. Чет
върти път се забранява, но не мо
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жете просто така да кажете: „Пра
вославната църква позволява три 
брака.“ Тя позволява повторен брак за 
човек, който се е покаял за извърше
ните грехове, допринесли за разпада
нето на първия му брак. В това е ис
тинското покаяние.

Вярвам, че така трябва да се прави, 
и се надявам свещениците и пасти

рите в Православната църква да под
хождат много сериозно към въпроса. 
Във всеки случай, аз така разбирам 
нещата.

Превод от английски:  
Юлиана Танчева

Източник: ancientfaith.com
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„Край! Напускам те!“: 
1638 венчания и 901 развода

Според статистиката половината от църковните бракове се раз
падат. Причините – изневяра, алкохолизъм, насилие... Защо поняко
га раждането на децата разделя съпрузите? Как абсолютното по
слушание пред духовника може да доведе до катастрофа? По тези 
въпроси Валерия Михайлова разговаря с протойерей Александър 
Дягилев, председател на комисията по въпросите на семейството, 
защита на майчинството и детството на СанктПетербургска 
епархия, ръководител на СанктПетербургския епархийски център 
на православното обединение „Съпружески срещи“ .
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ЩЕ ТЕ ПРИНУДЯ ДА СЕ БОИШ ОТ 
МЕН СПОРЕД АПОСТОЛ ПАВЕЛ!

Отец Александър, разкажете ни 

за статистиката на разводи-

те сред венчаните двойки?
Вече няколко години водя такава ста
тистика. Всички енории изпращат в 
епархийското управление данни за из
вършените кръщения, опела и венча
ния. На първия етаж на управлението 
имаме приемна, където отецът прие
ма молби за разтрогване на църковни 
бракове. Той също води своя статис
тика: колко молби са приети, колко са 
удовлетворени. Ето я и нея. През 2014 
година в СанктПетербург са извър
шени 1738 венчания и имаме примерно 
620 развода. През 2015 година – 1638 
венчания и 901 развода. Тоест, тен
денцията е меко казано плашеща.

Какво представлява църковният 

развод?
Хората използват думата „развенча
ване“, но тя не е достатъчно корект
на. На практика те идват не при са
мия архиерей, а при неговия секретар, 
или при специално упълномощен да 
решава тези въпроси свещеник. Той 
има едно мъдро изискване: ако двой
ката е в граждански развод помалко 
от година, то тяхната молба не се 
разглежда. А отскоро тези, които по
дават молба за развод, първо разго
варят с мен, а след това с епископа.

За какво разговаряте?

Първо питам: „Какво се случи 

между вас? Кое ви накара да подаде

те молба за развод?“ Някои даже се 

възмущават, защото са свикнали, 

че това е тяхна лична работа: поис

кал  – оженил се, поискал – развел се. 

Кому са нужни излишни въпроси?

Обяснявам, че встъпвайки в брак, те 

публично са обещали пред Бога и Църк

вата да пазят любовта и верността 

си цял живот, а изведнъж искат да на

рушат това обещание. Поради това 

смятам, че въпросът: „Какво се случи 

между вас?“ е напълно уместен. Дори 

и защото те ще получат църковен 

развод с право да встъпят във втори 

брак. Каква е гаранцията, че печал

ната история няма да се повтори? 

Но почесто ми благодарят за този 

разговор. Доволни са, че някой се е 

заинтересувал от тяхната семейна 

история, тяхната семейна трагедия, 

и ги е изслушал чисто човешки.

Коя е най-разпространената 

причина за разтрогването на 

църковния брак?

Основно алкохолът и наркотиците, 

насилието. Мъжът вдига ръка на съп

ругата си, но има и обратни случаи. 

Естествено, един проблем повлича 

след себе си още проблеми и се доба

вя изневярата.
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Навярно има и такива, които 

просто се развеждат и никак-

ви молби не подават. Но щом като 

идват, значи имат намерение да се 

венчаят отново. 
Трудно е да се каже. Разказаха ми за 
една жена, която е имала три брака 
и нито един не е бил официално раз
трогнат в епархията преди встъп
ването в следващия, нищо че сега 
живее сама. Тя твърди, че никой преди 
брака не я е питал за това. Просто ги 
записвали за венчавка и ги венчавали.

Ясно е, че в края на ХХ век и в начало
то на ХХI венчавките бяха на мода и 
част от хората се венчаха само за
щото е модерно. Спомняте ли си как 
в големите градски храмове венчав
ките вървяха „на конвейер“, по няколко 

на ден. Суеверно венчанието се раз
глеждаше като гаранция за щастлив 
семеен живот. Струва ми се, че тази 
мода премина, не без участието на 
медиите и тяхното отношение към 
Църквата.

Мога да ви дам и други данни. Всяка 
година в СанктПетербург се регис
трират 5657 хиляди брака и 2425 хи
ляди развода.
Излиза се, че 43% от гражданските 
бракове се разпадат. Тези данни съ
поставих с броя на венчанията и се 
получи, че през 2015 година от 56926 
граждански брака само 1638 двойки 
са решили да се венчаят, тоест по
малко от 3%. Според мен това е по
казател за количеството наистина 
въцърковени хора.
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Въцърковени хора могат да уд-

рят жена си и да имат пробле-

ми с алкохола?
Колкото и да е странно, да! Кой е ка

зал, че в Църквата всички са здрави? 

Да търсим в Църквата абсолютно 

здрави хора е също толкова погреш

но, както и да ги търсим в болницата. 

Хората идват със своите немощи, те 

се опитват да се избавят от тях, но 

се случват и сривове.

Също трябва да сме наясно, че семей

ните проблеми често са провокира

ни от прекалената религиозност на 

някои, които цитират „Домострой“ 

(сборник църковни предписания, свър

зани с бита на руския народ, съста

вен през XVI в. – бел. ред.) и светите 

отци. Тези мъже по свой странен на

чин разбират фразата от пета глава 
на Посланието до ефесяните: „A жена

та да се бои от своя мъж“ и изискват 
от съпругите си абсолютно безпре
кословно послушание. Това е форма 
на шантаж: „Ако ти не ме слушаш във 
всичко и не ми се подчиняваш, то аз 
ще те принудя да се страхуваш от 
мен. Според апостол Павел имам пра
во на това!“. Срещат се и заплахи и 
игра с чувството за вина, дълг и т.н.

Фразата „жената да се бои от 
мъжа си“ е много популярна. 

Къде е истината?
Мъжете са длъжни да обичат жени
те си „като своите тела: обичащи
ят своята жена обича самия себе 
си“ (Еф. 5:28) – за това говори апос
тол Павел в същата глава. А жена
та да се бои от своя мъж, тоест 
жената трябва сама да се сдържа 
в опитите да бъде главна в семей
ството. Изначално мъжете и жени
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те са сътворени като равноценни 
същества и в отношенията между 
съпрузите не е имало субордина
ция. Тя е възникнала, по думите на 
св. Йоан Златоуст, вследствие на 
грехопадението. Те са различни, но 
равнозначни половинки на единния 
образ Божий.

В трета глава на книга Битие се 
опис ва грехопадението. Нека не из
падаме в подробности, искам само да 
обърна внимание, че наказанието Бог 
налага отделно на змията, отделно 
на Ева и отделно на Адам. Мъжът и 
жената са равноценни пред Бог, но 
се намират в различни тела и носят 
върху себе си различни последствия 
на грехопадението. Бог казва на Ева: 
„На жената рече: ще умножа и преум
ножа скръбта ти, кога си бременна; с 
болки ще раждаш деца; и към мъжа си 
ще тегнеш, и той ще господарува над 
тебе.“ (Бит. 3:16). Но найинтерес
ното е, че на иврит звучи различно: 
„Многократно ще усиля твоята болка 
при бременността ти, чрез болка ще 
раждаш деца, при това ще изпитваш 
силно и страстно желание да си над 
мъжа си, но той ще взема решенията 
относно тебе“ .

Бог иска да каже: „Жено, ти можеш 
да излезеш отпред, ти имаш спо-
собности плюс силното желание да 
управляваш мъжа си. Един път успя, 

затова и двамата сте лишени от 
Едем“.

Ще успяваш и занапред, но това няма 
да доведе до нищо добро нито за теб, 
нито за мъжа ти. Със сигурност няма 
да бъдеш щастлива. Затова сега 
след грехопадението, когато стана
хте смъртни, заради оцеляването, а и 
заради нормалните отношения между 
вас и за спасението на вашите души, 
ти сама трябва заставяш зад съпру
га си, а не пред него. А Адам отсега 
нататък ще носи отговорност за 
тебе“ .

На Адам Бог казва: „Загдето си послу
шал гласа на жена си и си ял от дър
вото, за което ти заповядах, като 
казах: не яж от него, – проклета да 
е земята поради тебе; с мъка ще се 
храниш от нея през всички дни на жи
вота си;“ (Бит. 3:17). Бог поставя пред 
Адам въпроса за отговорността и му 
казва: „Дори твоята жена да е съг
решила, Аз ще държа теб отговорен. 
Давам ти власт над жена ти, но това 
е власт с отговорност. Ти си длъжен 
да я пазиш. Ако с нея нещо се случи – 
отговаряш ти. Именно затова ти не 
си длъжен винаги да се ръководиш от 
волята на жена си. Преценявай ситуа
цията и нека последната дума винаги 
бъде твоя. Ти отговаряш не само за 
нея, но и за целия материален свят, 
който някога ти е бил даден. Заради 
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твоето грехопадение проклятието 
падна върху цялата земя и ти сега ще 
се храниш от нея със скръб“ .

Важно е да знаем, че в Библията няма 
заповед за необходимостта от си
лова принуда на жените към страх 
и подчинение пред мъжете си. Това 
трябва да бъде избор на самата 
жена, търсеща възможности да спа
си душата си и да угоди на Бога. Ако 
разгледаме текста на Посланието 
до ефесяни, който се чете на тайн
ството Венчание – там отношения
та между мъжа и жената се вземат 
за образец от апостол Павел, за да 
илюстрират отношенията между 
Христа и Църквата. Затова „Но как
то Църквата се покорява на Христа, 
така и жените да се покоряват на мъ
жете си във всичко“ (Еф. 5:24).

Преди това, в началото на четвърта 
глава, той разсъждава за Църквата 
като тяло Христово, състоящо се от 
хора. Нека се замислим как ние с вас – 
Църквата Христова, се боим от Ии
сус Христос? Крием се под масата, 
когато гладаме иконата Му и искаме 
да сме колкото се може подалече от 
Него? Не, разбира се! Или Той ни бие и 
ни принуждава да се страхуваме? Не! 
Напротив – ние обичаме Иисус Хрис
тос: Неговите икони са на почетно 
място, палим кандила пред тях, молим 

Му се, доверяваме Му се, изповядва

ме Му се, обичаме Го. А Той – „обикна 

Църквата и предаде Себе Си за нея“ 

(Еф. 5:25).

Нашият страх пред Господа е страх 

да не Го огорчим, да направим нещо 

противно Нему, но не защото Го не

навиждаме, а Той като злодей търси 

повод да ни накаже. Ние се страху

ваме да не Го огорчим – Този, Когото 

искрено обичаме, защото е казано: „В 

любовта страх няма, но съвършена

та любов пропъжда страха, защото 

в страха има мъка. Който се бои, не 

е съвършен в любовта. Ние Го любим, 

защото Той понапред ни възлюби. (1 

Йоан. 4:1819).

Следователно, думите: „...а жената 

да се бои от мъжа си“ (Еф. 5:33) ед

нозначно трябва да тълкуваме така: 

„...а жената да се държи с благогове

ние и уважение, с любов по отноше

ние на своя мъж, страхувайки се да не 

го огорчи“ . На мъжа е казано в същия 

стих: „Тъй и всеки един от вас така 

да обича жена си, както обича себе 

си“ . Ще цитирам още нещо по тема

та: „Вие, жените, покорявайте се на 

мъжете си, както подобава, в името 

на Господа. Вие, мъжете, обичайте 

жените си и не ги огорчавайте.“ .(Кол. 

3:1819).
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ДУХОВНИКЪТ  
Е БЛАГОСЛОВИЛ…

Защо според вас въобще е допус-

тим натиск на единия съпруг 

над другия? Та нали бракът е съюз 

на хора, които се обичат и са встъ-

пили в него доброволно. При това 

са хора, запознати с християнство-

то, които знаят, че трябва да от-

стъпват, да обичат, да търпят, да 

се смиряват един пред друг. Защо 

тогава упражняват натиск?
Една от причините, с която се сблъс
ках в програмата „Семеен диалог“ на 
православното обединение „Съпру
жески срещи“ беше встъпването в 
брак не по своя воля, а по благослове
ние на духовника. Разбрах, че това е 
честа практика… Бях шокиран.

Тоест самият брак не е добро-

волно решение на съпрузите?
Да. Духовникът казва: „Ти се омъжи 
за този, а ти се ожени за ето тази, 
благославям!“ – и край. Например, сред 
участниците в срещата имаше двой
ка, в която жената открито говоре
ше, че тя цял живот е обичала друг 
човек и е искала да се омъжи за него, 
но духовникът и заповядал да се омъ
жи за мъж от енорията. Естествено, 
чудото не се случило и те се разде
лили.

Как е възможно да продължаваме да 
четем във всякакви книжки и брошури: 
„Да не слушаш духовника е страшен 
грях. Ще гориш в ада, ако не изпълниш 
заповедта му! Щом духовникът е бла
гословил, значи така трябва! Думата 
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на духовника (или стареца) е слово 
Божие – то не се поставя под съмне
ние, защото послушанието е преди 
поста и молитвата…“ Ето под какъв 
натиск хората встъпват в брак, без 
изобщо да мислят със собствените 
си глави. На срещите ние питаме: 
„Спомнете си времето, когато ви 
беше добре заедно, когато се раз
хождахте, хванати за ръка, когато се 
гледахте в очите, когато мечтаехте 
да бъдете заедно цял живот, когато 
просто от това, че сте заедно, ви е 
било хубаво“. А се оказва, че при та
кива двойки просто нищо такова не е 
имало.

Това е един от специфичните про
блеми на православните. Слава Богу, 
вече не толкова масов, но съществу
ва.

Но светите отци пишат, че е 

нужно да пренебрегваме собст-

вената си воля, че „послушанието е 

по-важно от поста и молитвата“. 

Като че ли има логика: за какво хо-

рата да вземат собствени решения, 

ако могат да проявят послушание?
Нека да започнем оттам, че някъде 
около пети век монашеството, което 
се появява преимуществено в пусти
ните като отшелничество, започва 
да се разпространява и в градовете. 
Строят се градски манастири. Мона
сите престават да бъдат екзотика, 
те живеят тук и миряните могат да 

ги видят. Често това са светци, кои
то са се отказали от всичко земно, 
които свято съблюдават устава, мо
лят се, постят. Те са скромни, смире

ни, преизпълнени с добродетели…

Постепенно възникнала идеята, 

че монашество е път на идеалния 

християнски живот, че миряните са 

длъжни да им подражават във всич

ко, че истинските християни са мо

насите, а миряните са някак си „не

доправени“ монаси, защото нямат 

сили да приемат пострижението. 

Така в средите на миряните започнал 

да се култивира комплекс от това, че 

не са станали монаси, че са христия

ни от пониско качество. След тази 

гледна точка възникнала и друга: ми

ряните са длъжни да се стремят да 

приличат на монасите във всичко, до

колкото е възможно.

В монашеския живот действително 

съществува такова важно понятие 

като духовно послушание. Но днес с 

този термин се наричат различни 

неща: и административното под

чинение на архиерея или игумена на 

манастира, и просто някаква трудо
ва повинност в духовната семинария 
или манастира (на послушание отпра
вят на полето, в обора, в кухнята).

А послушанието в неговия изнача
лен смисъл е духовно ръководство 
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от духовникастарец. Важно е да се 
отбележи, че то е доброволно. По
слушникът поверява своята воля в 
ръцете на своя духовен наставник, 
който действително притежава све
тостта на житието. Човек, виждай
ки тази святост, иска да се научи от 
него, затова му се доверява, живее 
близо до него, следва примера му и ре
довно му разказва за своите помисли. 
Всяка вечер послушникът идвал при 
своя старец и разказвал, без оценка 
дали това е добро или не, какво се е 
случило, какви помисли и чувства са 
възникнали у него. Старецът давал 
оценка на всичко това и съветвал 
послушника как да се държи. Такива 
старци са имали не повече от трима 
послушници.

Практиката на откриване на помисли
те много от нас бъркат с изповедта.

А в реалността?
В реалността това е било въз

можно само в манастирите. За ми

ряните опитът изповедта да се пре

върне в откровение на помислите е 

безумие! Повечето енорийски свеще

ници не са духоносни старци и имат 

достатъчно енориаши.

Въпреки това, самата идея за духовно 

ръководство от монашеството пре

мина и при миряните. Какво е това, 

много от тях не разбраха, но разбра

ха, че е нужно да имат духовник, който 

да решава всичко вместо тях, а те да 

изпълняват послушание. За съжаление, 

някои свещеници налагат такъв тип 

отношения: „Ти си длъжен да слушаш 

само мен, ти си длъжен да се изпо

вядваш само при мен, ти си длъжен да 

следваш само моите съвети…“ 
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Кой е казал, че това е така? Препо
добният Йоан Лествичник съветва: 
изкуси стареца, преди да му довериш 
волята си – този или не е този, кого

то можеш да слушаш. С времето, оба

че с тази дума за започнали да нари

чат и административното подчине

ние на началството в църквата или 

в манастира, от което объркването 

станало още поголямо.

Често съветват мъжа и жената 

да имат един духовник и този 

съвет е разумен и полезен. Според 

вас каква е ролята на духовника в 

живота на семейството? Доколко 

той може да се намесва в семейни-

те дела?

Задачата на духовника като свеще

ник е да изповядва двойката и ако 

между тях възникват сложности и не

разбирания, да им помогне да ги пре

одолеят. И то, ако те са съгласни на 

неговото вмешателство, а найдобре 

ако те молят за това. Случва се мол

бата да е само от едната страна. 

Според мен не е много коректно да 

се дават съвети, задължителни и за 

двамата съпрузи.

Даже ако и двете страни са готови 

да помолят свещеника за помощ, той 

няма право да отиде в дома им и да 
започне да живее техния живот. Той 
може да помогне да разберат причи

ните за конфликта и да даде съвет за 
изход от ситуацията. Но по принцип 
намесата в личния живот на хората 
е некоректна.

Днес сред православните се раз
пространяват всякакви книжки със 
списъци на грехове, написани уж от 
тайни монахини или „атонскокав
казки“ старци. Там пише, че интим
ните отношения трябва да стават 
в определени пози без нищо излишно, 
че те са възможни само заради ча
дородието и всеки полов акт, който 
не завършва със зачатие, е греховен. 
Неизвестно защо тези странни писа
ния се оказват за хората поавтори
тетни, от това, което пише в офи
циално издадените църковни книги, 
като тези на свети Йоан Златоуст 
или апостол Павел. Той пише: „Но, за 
да се избягва блудството, нека всеки 
си има своя жена, и всяка жена да си 
има свой мъж.“ (1 Кор. 7:2). Тоест не 
само заради раждането на деца, но и 
за избягване на блудството.

На първо място, никъде в Светото 
Писание не е казано в каква поза съ
прузите да встъпват в интимни от
ношения. Казано е: „Бракът е нещо 
честно у всички, и брачното легло – 
чисто“ (Евр. 13:4). Второ, не е полез
но въобще да се изповядват подроб
ности от интимния живот, както и 
блудни грехопадения, защото споме
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наването на подробностите, вместо 
покаяние, ражда възбуда на плътта и 
желание грехът да бъде повторен. А 
и защо е нужно духовникът да слуша 
за такива неща, особено ако е монах? 

За това пише и преподобният Йоан 

Лествичник, отбелязвайки, че не е по

лезно подробностите от извършени

те блудни грехове нито да се припом

нят, нито изповядват, нито да бъдат 

слушани от духовника на изповед. 

Всеки блуден грях има свое име, дос

татъчно е да бъде казано на изповед, 

без излишни подробности. На трето 

място, духовникът няма право да на

влиза в пределите на съпружеското 

ложе. Тази сфера трябва да бъде табу 

и за него, стига да не става въпрос 

за насилие.

ДОНЕСЪЛ СЪМ ЗАПЛАТАТА ВКЪЩИ – 

НЯМАМ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРНОСТИ

Какви други „брачни заболява-

ния“ бихте отбелязали, особе-

но характерни за православните?

Можем да говорим за общо заболя

ване, от което страдат все повече 

мъже, но вече и жени. Нарича се ин

фантилизъм. Основите са заложени 

още от детството, когато му се 

внушава, че доброто дете е послуш

ното дете. Детето найискрено се 

старае да прави това, което очакват 

от него, да бъде добро и послушно.

На родителите послушното дете е 
удобно, но то е безинициативно, без

отговорно, просто добър изпълнител 

на изискванията на възрастните. На 

следващ етап започва тийнейджър

ски бунт, опит за измъкване от то

талния контрол. Но по принцип идея

та „добро дете – послушно дете“ се 

загнездва в подсъзнанието за цял жи

вот.

Как се отразява това на семей-

ния живот?

Детето расте, превръща се в мла

деж, но постоянно чака някой да взе

ме решение вместо него, някой да му 

каже какво да прави. Той даже го тър

си! Найинтересното е, че го търси 

у съпругата си, която успешно е за

менила майката. „Мама ме е хранила, 

вземала е решенията вместо мен, 

появи се „нова мама“ , просто помла

да, с нея мога да имам дори интимни 

отношения. Тя ще ме нахрани, напои, 

ще взима решенията, а аз ще й давам 

заплатата си“. Чиста форма на мъж

ки инфантилизъм.

Има ли някакви исторически или 

социални причини, за този про-

блем?

По въпроса можем да напишем книга, 

но според мен найглавният фактор 

е Втората световна война. В наша
та страна сталинските репресии и 
Великата отечествена война ликви
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дираха найдоброто от мъжкия ге
нофонд, а жените бяха приучени към 
идеята „Аз съм длъжна да съм силна“. 
Това е форма на психологическа трав
ма при много жени: „Какво да се пра
ви, такъв е животът“, „Трябва да съм 
силна“, „Мъжете са си такива, нищо 
не може да се направи!“. 

От една страна, майката казва на 
децата: „Нашият татко е найглавен 
в семейството“, защото вътрешно 
тя също разбира, че мъжът трябва да 
е главен. Но от друга страна, всички 
решения тя взема сама, защото не му 
се доверява. Не разрешава на мъжа 
си да решава финансови въпроси, а 
го принуждава да оставя цялата си 
заплата на нея. Това е липса на еле
ментарно доверие. Ако детето е на
блюдавало този модел в семейство
то си, то пораствайки ще постъпва 
по същия начин и в своето собствено 
семейство.

Действително, така е в почти 
всички семейства. Но като че 

ли има логика: жената се грижи за 

домакинството, знае какво и колко 

е нужно да се купи, затова и държи 

парите. Не е ли така? Защо според 

вас мъжът трябва да завежда фи-

нансите?
Кой казва, че жената води домакин
ството? В нормалните семейства 
всички се грижат за него, включител
но децата. Получава се психологиче
ски капан: мъжът е дал заплатата и 
с нея цялата отговорност. Жената 
е взела парите на мъжа си и тя от
говаря за домашните дела и за из
хранването на всички. Този, който 
държи парите, който контролира как 
се изразходват, той знае как и с как
во живее семейството, но той носи 
и отговорността. Ако парите са у 
бащата и той ги разпределя за про
дукти, тетрадки, облекло, обувки, то 
той също ще живее с проблемите на 
семейството.

А така се получава – дал съм парите 
на жена ми, нека ги харчи както иска, 
стига да не ме оставя гладен (като 
мама в детството). А аз отивам да 
пия, да се веселя, за риба, в гаража…
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След войната възникна традицията 
мъжът да дава заплатата си на же
ната. Тогава се появи идеята, че въз
питанието на децата е изцяло жен
ска работа, и че мъжете трябва да 
работят, а с дома и възпитанието на 
децата трябва да се занимават само 
жените. Затова и момичетата оти
ваха в педагогическите институти. 
Днес почти няма мъже учители. До 
революцията нещата са били по друг 
начин, даже до войната.

Какво трябва да се направи сре-

щу тази негативна тенденция?
Сложен въпрос. Защото патриархал
ното общество, където мъжът е бил 
главен, няма как да бъде върнато в 
онзи му вид. Действително, там се
мейството е било напълно зависимо 
от мъжа, от неговата воля. Зада
чата на жените е била да раждат 
колкото се може повече деца, повече 
работна ръка, за да има кой да се по
грижи за тях на старини. Тогава не 
е имало пенсии. „Децата ще ти съ
берат за старини“ – такава е била 

„пенсионната система“ преди сто 

години.

Сега всичко е друго: образователно

то и социалното ниво на жените зна

чително се повиши, много жени пече

лят повече от съпрузите си. Преди 

без мъжа е било немислимо да се води 

домакинство: как да се построи дом, 

как да се изкопае кладенец, как да се 

докарат дърва, как да се запали печ

ката? Отговорностите са били раз

пределени точно между мъжете и же

ните. Сега няма нищо такова. И кой 

трябва да мие съдовете вкъщи?

Ако и двамата работят и се при-

бират по едно и също време ед-

накво уморени, то защо това тряб-

ва да бъде задължение на жената…

Да, не е само женска работа. Нуж

но е да се договаряме. Но пък днес е 

лесно да наредим съдовете в маши

ната, да натиснем копчето и готово. 

Животът ни се промени. Днес же

ната може да си изкара пари и сама, 

да наеме бригада майстори и те ще 

построят дом, кладенец ще изкопаят, 

дърва ще нацепят…

Съществува още един важен мо

мент: необходимо условие за съ

ществуването на патриархалното 

семейство не е само каноническа

та зависимост на жената от мъжа, 

но и традициите. Например, моми

ченцето наблюдава своята майка и 

вижда как трябва да се държи, кога

то порасне и стане съпруга и майка. 

Момчето взема пример от баща си 

как да стане съпруг и баща. Защо

то както мама и татко са живели в 

къща, така и те ще живеят; както 
родителите са орали земята, така 
и те ще се грижат за нея. Синът на 
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ковача става ковач, синът на све

щеника – свещеник.

Тоест съществувала е приемстве

ност – и в професионален и в битов 

план. Но днес, когато професията на 

родителите не е определяща за про

фесията на децата, когато традици

ите са безвъзвратно загубени и ние 

знаем за тях в найдобрия случай от 

музея, просто няма откъде да се на

учим как да строим отношения един 

с друг. С мълчаливо съгласие вече не 

става!

Много вярващи се опитват да 

се върнат към патриархалния 

строй. Не само православни: напри-

мер, има протестантски автори, 

които настояват, че не е желател-

но жената да работи, а да се зани-

мава с дома и децата…

Трябва да сме наясно, че ситуация

та в обществото вече е друга и за 

да се върнем към изначалния патри

архален ред, в който столетия са 

живели предците ни, е нужно рязко 

да се понижи образователното и 

социално ниво на жените. Самите 

жени няма да се съгласят на това, 

а и то вече е немислимо. Трябва да 

разберем, че идва времето на друг 

тип отношения, които нямат ана

лог в историята.

В съветските години също възникна 
особен тип отношения – детецен
тричното семейство, когато всичко 
беше в името на детето, при това 
едно в семейството, максимум две. 
Целта беше да го издигнем и да му 
„причиним“ щастие! Точно в такива 
семейства израстнаха инфантилни 

хора. Ето ти, скъпи/а, найдобрата 
детска градина, елитно училище, ели
тен университет, уреден с връзки, 
ето ти второ, трето… А какво по
стигна сам/а? Нищо.

Когато такова дете се опитва да 
създаде семейство, маминка активно 
не разрешава. А ако е разрешила, то 
активно се меси в живота на новото 
семейство. Особено ако живеят за
едно. Заради това те никога няма да 
се превърнат в отделно, независимо 
семейство. И класическата манипу
лация: „Можеш да имаш много съпруги, 
но мама е единствена!“ 

Патриархалният ред, многодет-

ността, спасяват ли от дете-

центризма? 
Патриархалният ред със сигурност 
не е панацея. В съвременната ситуа
ция, когато жените са образовани не 
полошо от мъжете, могат да изкар
ват не помалко, а и повече от тях, 
когато работи нормална социална и 
пенсионна система, когато тради
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циите са изгубени, се получава някак
ва игра на патриархално семейство. 
Често и такива уж патриархални се
мейства с много деца се разпадат, 
когато децата пораснат. Зависи
мостта на майката от кърмачето е 
максимална, но когато детето стане 
малко или много самостоятелно се 
оказва, че „никога не съм те обичала“ 
и разводът става неизбежен.

В началото съпрузите са се обичали, 
но с годините просто са забравили 
за това. Жената е посветила живо
та си на децата, мъжът – на карие
рата и на грижата за прехраната. В 
края на краищата, отношения между 
тях самите така и не са възникна
ли. Децата вече са пораснали и са си 
тръгнали, а тези двама души не зна
ят защо са заедно и защо трябва да 
останат заедно…

ПУКНАТИНА В ОТНОШЕНИЯТА С 
РАЗМЕР НА ДЕТЕ

Къде изчезват отношенията? 

Та нали именно заради тях се 

женим, обичаме се, тегли ни един 

към друг. Появяват се деца, семей-

ството расте, жената възпитава, 

„спасява се с чадородие“ , мъжът 

работи. Всичко това е в реда на не-

щата, но любовта си отива. Защо?
По повод израза „жената се спасява 
с чадородие“ не всичко е толкова ед
нозначно. Преди известно време за
ради това се получи скандална ситу
ация. Отец Януарий (Ивлиев) – един 
от специалистите в областта на 
новозаветните текстове, препода
вател в СанктПетербургската ду
ховна академия, перфектно владеещ 
старогръцки език, разглеждайки този 
текст, доказа, че там става въпрос 
за нещо друго.
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Според него трябва да разбираме 
текс та така: жената се спасява въ
преки чадородието. Не в този смисъл, 
че то вреди на спасението. Нека раз
гледаме самия текст: „Защото пона
пред биде създаден Адам, а после Ева 
и не Адам биде прелъстен, а жената 
биде прелъстена и падна в престъп
ление; но ще се спаси чрез раждане на 
деца, ако пребъде във вяра, в любов и в 
светост с целомъдрие.“ (1 Тим. 2:1315).

В общоприетата трактовка се по
лучава, че самият факт на чадоро
дие спасява: роди и ще се спасиш. А 
отец Януарий предполага друго: спо
ред текс та жената, раждайки деца, 
вече не може да взема такова актив
но участие в мисията, не може да се 
моли, да подпомага бедните така, 
както би го правила, ако няма деца. Тя 
е принудена да влага много сили в де
цата, в житейските грижи и помалко 
в духовния живот. Но въпреки това, 
тя се спасява. Бог проявява към нея 
особена милост, отчитайки самия 
факт, че тя има много деца, но при 
условие, че тя проявява вяра, любов, 
святост и целомъдрие.

Спасява именно вярата, любовта, 
светостта и целомъдрието, въпреки 
чадородието и свързаните с него жи
тейски грижи.

Гръцката частица διά има много зна
чения, затова и текстът се превеж

да „чрез чадородие“, „в чадородие“, „в 
течение на чадородието“, а също „за 
чадородие“ и „въпреки чадородието“. 
Фразата може да бъде преведена 
също като „заради роденото чадо“ или 
„чрез роденото чадо“, тоест – ако де
тето порасне като благочестив хрис
тиянин, то благодарение на това ще 
бъде спасена майка му. Става дума не 
за физиологическия процес на раждане, 
а за раждане на човешка личност, за 
възпитание на детето във вяра и бла
гочестие.

Създава се впечатление, че чес-
то децата са препятствие при 

построяването и поддържането 
на отношения между съпрузите, че 
това са два полюса…
Много от нас смятат, че щом се поя
вят децата, то отношенията авто
матично трябва да станат подобри. 
Зная също, че някои разглеждат поява
та на децата като начин за подобря
ване на ситуацията в семейството. 
Тоест, имаме проблем – нужно е да си 
родим детенце, Господ чрез него ще 
ни сближи и всичко ще е прекрасно. 
Но, ако в отношенията между мъжа 
и жената има пукнатина, то детето 
ще я разшири, а няма да я запълни.

Не защото детето е лошо, просто 
то иска внимание и найчесто това 
е вниманието на майката. А нормал
ният, отговорен баща при появата 
на дете неизбежно увеличава своето 
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старание в сферата на изкарването 

на парите. Получава се, че мъжът и 

жената започват да се занимават с 

различни неща. Пукнатината между 

тях расте, стената също и то съвър

шено незабелязано от тях самите.

Отначало като че ли всичко е поса

рому. Но интимните отношения се 

разреждат или въобще изчезват; за 

задушевни разговори няма време – 

мъжът излиза рано за работа, кога

то жената и детето още спят, и се 

прибира вечер късно, когато те вече 

спят. По този начин те могат да не 

се срещат със седмици!

Ако мъжът е вярващ, той всяка събо

та вечер и всяка неделя сутрин ходи 

на църква, а съпругата с малко дете 

не може да си го позволи. В края на 

краищата даже в почивните дни се 

виждат рядко и нямат време да си по

говорят. На определен етап на него 

му става безинтересно как се спра

вя тя – всички тези памперси, боле

сти, детски градини. Той трябва да 

изкарва пари и в това вижда своята 

отговорност. На нея пък не й е много 

интересно какво се случва в неговия 
офис, какви са отношенията му с на
чалника, с подчинените, какви са му 
плановете и как той решава всякакви 
ежедневни задачи.

В един момент съпрузите си призна
ват, че живеят едва ли не в комунална 
квартира: под един покрив са, имат 
обща кухня, понякога общуват, даже 
интимно, но духовна и душевна бли
зост няма, разбиране няма, не знаят 
нищо един за друг! 

Искате да кажете, че мъжът е 

длъжен да участва във възпи-

танието на детето, а жената да се 

интересува от работата му?
Задължително! Те не бива да живеят 
в паралелни светове. За това са не
обходими усилия, съзнателно търсене 
на време, за да споделят това, което 
ги вълнува и да се вслушват в това, 
което им говори другият, дълбоко 
вниквайки в същността, обстоятел
ствата и чувствата.

БОЛЕЗНЕНИТЕ ТЕМИ – МОЖЕ ЛИ 
БЕЗ ТЯХ?

С други думи, за да не се превърне 

семейният живот в комуналка 

е нужно да се употребят известни 

усилия. От само себе си нищо няма 

да се получи?
Да, именно. Доколкото традициите 
вече не работят, възниква особена 
потребност във всичко да се дого
варяме. А това е изкуство. Тоест, 
възникна потребност от специализи
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рани програми по обучение на диалог 
в семейството. Нужно е преди брака 
хората да бъдат обучавани, защото 
без обучение се случва това, на което 
сме свидетели и то в никакъв случай 
не ни радва.

Всичко започва от неумението 

да се общува?
Точно така. А опитите да се построи 
диалог самостоятелно водят до още 
поголеми скандали. Да допуснем, че 
веднъж сме опитали да поговорим 
върху някаква болезнена тема и не 
се е получило. Вместо разговор сме 
спретнали кавга. Значи следващи
ят път тази тема ще е тема табу. 
Защо? Защото пак ще се скараме! И 
количеството на такива болни теми 
расте лавинообразно. В края на краи
щата, вече няма за какво да си гово
рим. Даже когато ни се иска, се стра
хуваме пак всичко да не приключи със 
скандал.

Отец Александър, нима между 

съпрузите не може да има теми 

табу? Имат различни политически 

възгледи, единият е вярващ, дру-

гият – не, нима могат да намерят 

общи точки?
Според мен темите табу са като 
капсулирали се гнойни пъпки: вътре 
са пълни с отрова и при наймалък на
тиск могат да се спукат и да предиз

викат заразяване на кръвта. Затова 

е задължително да се води разговор и 

по тези болни теми. Не, не твърдя, че 

невярващият е длъжен да стане вяр

ващ или обратно! Но затова, как да 

живеем заедно с различен мироглед, е 

нужно да се говори. Нужни са компро

миси, нужно е да търсим поне някакви 

допирни точки на взаимно разбиране.

Когато двама души имат различни 

гледни точки по някакъв въпрос, то 

у тях може да възникне истинска 

спортна злоба да наложат именно 

своята, да спечелят спора с логиче

ски аргументи, психологически ма

нипулации, или просто с вик и натиск 

дотогва, докато на единия нервите 

не издържат. За някого това е въпрос 

на власт, за друг – лични амбиции. 

Много мъже трудно признават, че „Аз 

може би не съм прав, а жена ми е пра

ва“ или обратно. Важното е последна

та дума да е моя и да бъде приета на 

всяка цена! При това истината оста

ва зад борда и никого не интересува. 

Истината не се ражда в спора, тя се 
ражда в диалога.

Превод от руски: 
презвитера Жанета 

Дилкова-Дановска

Източник:www.pravmir.ru
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БРАКА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Всяка година от 7 до 14 февру-
ари, в над 23 страни по света* 
се провежда Седмица на брака, 
която има за цел да обедини об-
ществените усилия за укрепва-
не и насърчаване на брака и се-
мейните ценности. 

Инициативата насърчава провежда
нето на редица събития с цел разя
сняване ползите от брака и оказване 
подкрепа на двойки по пътя им към 
създаване и изграждане на успешна 
връзка. Седмицата на брака празнува 
здравия брак – съюза между един мъж 
и една жена, които са се посветили 
един към друг до края на дните си, за 
да се обичат и подкрепят, и да отгле
дат заедно децата си.

Международната инициатива е вдъх
новение и за организаторите на Сед
мицата на брака в България. През 
2018та тя ще се проведе за седма 
поредна година у нас.

Цел на инициативата
Седмицата е добро време за брачни
те партньори да се замислят как да 
реализират мечтата си за щастлив 

брак. Да осъзнаят, че човекът до 
тях не е даденост. Тя е повод за съ

прузите да излязат от рутината на 

ежедневието, да сложат брака си на 

фокус и да задълбочат близостта по

между си. 

Инициативата насърчава двойките 

да се включат в ежедневните пре

дизвикателства, които ще им помог

нат да развият умения за успешен и 

щастлив брак. Те могат да получават 

информация за тези предизвикаел

ства по имейл от 7 до 14 февруари, 

като се абонират през сайта:

www.brak.bg. 

Седмицата на брака има превантив

на цел.  От една страна, да помогне 

на двойките да си спомнят какво ги е 

накарало да се влюбят и да се посве

тят един на друг, а от друга – да раз

берат какво е нужно, за да поддържат 

любовта в брака си.

Сайтът на инициативата www.brak.

bg предоставя полезни идеи, исто

рии и ресурси за задълбочаване на 
близостта в брака и заздравяване на 
връзката между партньорите. 
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Защо?
Въпреки увеличението от 30 процен
та на сключените от 2012 година на
сам бракове, броят на разводите се 
запазва почти непроменен.** Над една 
трета от браковете приключват с 
развод. Същевременно 86% от млади
те хора между 18 и 29 години очакват 
бракът им да продължи цял живот.  

Понякога решението за раздяла се 
взема изключително бързо, а послед
ствията са сериозни както за парт
ньорите, така и за децата.  Седмица
та на брака се стреми да противо
действа на тези проблеми, каквато е 
и целта на инициативата  Училище за 
успешен брак. То е предназначено за 
настоящи и бъдещи семейни двойки, с 
цел да им помогне да усвоят знания и 
умения, които да направят връзката 
им здрава и успешна.

Ценността 
на брака
Здравото, любящо семейство, за
служава да бъде почетено, тъй 
като то осигурява на децата без
опасност и щастие и им дава въз
можност цялостно да се развиват. 

Всеки се нуждае от стабилна връз
ка. Научните изследвания в цял свят 
показват, че бракът е найсигурният 
начин човек да я получи. Социалната 
наука доказва,  че мъжете и жените, 
които са в брак и продължават да са 
в близки взаимоотношения, живеят 
подълго, наслаждават се на подобро 
здраве и са подоволни от живота. 
Бракът повишава емоционалното, фи
зическото и материалното качество 
на живота за всички членове на се
мейството.

УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕШЕН БРАК
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Кой участва?
Инициативата се популяризира от 
граждански организации и отделни 
личности, подкрепящи брака и се
мейството. В Седмицата на брака 
участват брачни двойки, професио
налисти, работещи в сферата на 
семейното здраве, образованието, 
личности, подкрепящи брака, непра
вителствени организации, бизнеси, 
държавни институции, вероизповеда
ния, представители на медиите и др. 

Инициатор и координатор на Сед
мицата на брака у нас е гражданско 
сдружение „Асоциация oбщество и 
ценности“. Повече за начините, по 

които можете да се включите вижте 
в секцията  „Как да се включа?“ на: 
www.brak.bg

За контакт:
За връзка със Седмицата на брака пи
шете на адрес:

brak.bg.week@gmail.com

Фейсбук страница: 
fb.com/brak.bg 

Интернет страница: 
www.brak.bg  
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Дария Захариева

Безответната 
любов
(една истинска история)
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Той е един от тези младежи, с които 
се разминаваме всеки ден на улицата, 
в метрото. Спонтанният му разказ е 
история за чудото, което наричаме 
истинска вяра. Алекс е от хората, 
които превръщат болката в извор на 
добро.

Историите за раздяла са много и раз
лични. И винаги са безусловно правди
ви. 

Тя беше първата жена, която видях 
в представите си като моя съпруга. 
Виждах, че е този човек, с който мога 
да премина целия живот тук и след 
това да отмина във вечността… 
Надежден и верен приятел. Човекът, 
с когото се разбираме без думи. И с 
думи! Тогава ми се струваше, че това 
е моят човек, нямаше никакво съмне
ние, никакво съмнение!

Виждахме се около месец и без никак

ви съмнения й направих предложение, 

а след още един месец беше насроче

на нашата сватба. Всичко вървеше 

гладко и леко, прекрасно. Беше пода

дено заявление в общината, бяха ку

пени билети за невероятно сватбено 

пътешествие и направихме още тол

кова много неща, които се подготвят 

в тези случаи. Като вярващи хора, 

пазехме целомъдрие. И тогава – две 

седмици преди сватбата – тя извед

нъж каза, че няма да се омъжи за мен. 

И помоли повече да не я безпокоя. 

Изпаднал в много тежко състояние, 

предприех резки и неразумни ходове, 

за да я върна. Но нейният свещеник 

ми даде да разбера, че се налага да се 

смиря: всичко е свършено. Повече не 

се опитвах да я видя или чуя. 



52 53

Половината от следващия месец 
здравето ми рязко се влоши и прека
рах в болнични – появиха се проблеми, 
които никога преди това не бях имал. 
Останалата част от месеца мина 
пред компютъра, а екранът мътнее
ше пред мен. Минутите тежаха, още 
повече тежаха мислите. 

Придобивах мъчителния опит да жи
вея с това, което не мога да променя. 
Знаех какво да правя. Молех се и се 
смирявах. Молитвата ми укрепваше 
и ставаше силна и съсредоточена. И 
все пак болката беше силна.  

Стараех се да я разбера и да й простя. 

Досега не зная точно кое я накара да 
постъпи така. Поводът да ми се оби
ди вероятно беше, че два дни преди 
разрива демонстрирах найлошите си 
навици. И все пак, мислех си, нима при
вичките, от които мога да се избавя, 
ми струваха толкова скъпо? Нима 
те поставиха тази страшна грани
ца между нас? Два дни – и след това 
живот без нея. Два дни – и самотна 
старост. Трудно ми е да повярвам, че 
в моя живот такъв дар ще се повтори 
още веднъж. 

И понеже никак не можех да й пов
лияя, вложих всички усилия да повлияя 
на себе си. Моите пороци изведнъж 

блеснаха пред очите ми. Видях колко 

скъпо ми струваха те. И силно ми се 

прииска да стана подобър. 

Особено ме измъчваше мисълта, че 

цял живот живеех за своя егоизъм, 

така малко се стараех да давам на 

другите хора и да ги радвам. Разбрах, 

че е време да се захвана за нещо до

бро. Да намеря хора, на които им е 

трудно и тежко и да им помагам. И 

не да помагам с неща, които са ми 

лесни, а с нещо, което е трудно. Каз

вах си: така ще се променя. Да пома

гам с пари ми беше лесно. Потрудна 

ми беше проявата на състрадание, 

проявата на търпение, старанието 

на ободрявам и утешавам. Намерих 

мястото, където да се уча да ста

вам подобър. 

Денят на моето идване в болницата, 

в състава на доброволческата група 

по милосърдие, съвпадна с деня на не

състоялата се венчавка. Влязох сред 

болните и изпаднах в стрес: имам ли 

в душата си нещо, което да предложа 

на страдащите хора? Разбирам ли ги 

добре, как да ги разведря? Мога ли да 

им бъда полезен? 

Не мина много време и разбрах съв

сем реално и от опит, че човек не е 
щастлив, когато получава, а когато 
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дава. Когато имаш добри намерения, 
отнякъде идват сили. Не отнякъде – 
силите идват от Бога. Бързо дойдох 
на себе си. След няколко седмици бол

ката ми утихна и отново се научих да 

се смея. 

На нас, вярващите, ни е полеко да 

преживяваме трудности. Защото 

знаем, че няма случайности. Можем 

във всеки момент да се обърнем към 

Бога, Който мигновено облекчава вся

ка болка. Ние помним вечността и 

знаем, че раздялата с любимите хора 

не е завинаги. Ние ще се срещнем на 

Страшния съд, непременно ще се ви

дим на Небето… Тази мисъл израст

ваше в мен още докато се измъчвах 

от невъзможността да бъда заедно с 

нея в земния живот. Оттогава започ

нах да се стремя на този Съд, където 

ще ме видят всички и всяка мисъл за 

целия живот ще бъде видима да не ме 

бъде срам пред нея тогава! Исках да 

не живеят в мен постъпки и думи, кои

то биха оскърбили онова прекрасно, 

което някога искахме да построим. 

Мина половин година. Вече не стра

дах; и когато се случваше да се натъ

жавам, моята печал беше „светла“. 

В онзи паметен ден една близка при

ятелка ми изпрати SMS, който още 
пазя: „Измамни са човешките чув

ства, само Бог обича неизменно и ни 
води към спасение! С Него никога няма 
да бъдем самотни, нещастни и нелю
бими! А с всички, с които не можем да 
сме заедно, има начин да бъдем като 

се молим за тяхното спасение  – това 
е найхубавото, което можем да поже
лаем на тези, които обичаме!“ 

Виждах промяната в себе си. Станах 
различен, борех се с егоизма си. Ако 
преди гледах на живота през запотено 
стъкло, сега цветовете отново ста
наха ярки. Талантите се разбудиха и 
укрепнаха. Разбрах много за човешки
те взаимоотношения и помъдрях. 

И това „добро дело“, което започнах 
да правя в болницата, ми дава много. 
Намерих такава пълнота на душата, 
каквато никога не съм имал. Моето 
страдание се превърна в път към 
доброто, просто Бог обърна злото в 
добро! Тогава в душата ми се мярна 
тази мисъл: когато любовта е оста
нала без отговор, може би още не е 
намерила своето място. Но ако е лю
бов, тя идва от Бога и не трябва да се 
изгубва в терзания. Любовта трябва 
да донесе любов на някого, непремен
но! Разбрах, че страданието ме дове
де до радостта да се раздавам. 

Преди три месеца се запознах с едно 
момиче, чиито годеник я изоставил и 
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отишъл при друга. Тя се нагълтала с 
хапчета и едва я спасили. Оттогава 
тя боледува – не може да се задържи 
на крака, постоянно пада. Душевното 
й състояние също е плачевно. 

Тъкмо след срещата с нея ми хрумна 
да направя сайт за подкрепа на хора, 
които страдат от несподелена, без
ответна любов. Колкото и странна 

да беше идеята, откликнаха много 
хора. Намериха се и психолози и све
щеници – може би найзаетите хора 
на земята. 

Заработихме заедно над това – 
взаим но да се учим да обичаме Бога и 
хората и да си помагаме в търсенето 
на вечното щастие, за Небето. Бог 
да помага на всички ни! 
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Маргарита Друмева

140 години от рождението на Пейо Яворов

На горда самота 
в призвездния предел
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„Моята мила Лора се застреля сама. Ида и аз подир нея“ – 
пише Пейо Яворов пред мъртвото тяло на жената, която 
месеци наред се бори за завоеванието на сърцето му. След 
трагичната развръзка на една обсебваща любов, тя успява 
да обърне лицето му към себе си, но не чрез живота, а чрез 
смъртта. Със слепите си очи, поетът найсетне я „вижда“ и 
пожелава да бъде погребан до нея, а на гроба, съвсем в стила 
на Пенчо Славейков, завещава да бъдат посадени явор и да
фина (Дафина е литературният псевдоним на Лора). Въпреки 
трагичните житейски обстоятелства, поетът си остава 
поет и в смъртта си.

Ах, тихата печал на скорошната нощ
и в храсти оголели въздишка на зефир;
широките крила, отпуснати без мощ -
душата вече мъртва – и гробният й мир.
    (Въздишка)

Между небето и земята – две самотни орлови крила. Мощта, 
вложена в тях – изгубила силата си от струпаните камари 
страдание върху страдание. Душата – изморена от земна
та загуба на посока, от всичките си лутания, от вричания и 
бягства, раздвоеност и неверие, далеч от всякаква надежда 

Портретите на Яворов и Лора в къщата  музей „Пейо Яворов“ в София
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и жажда за спасение. Смъртта, вярна на навика си да дебне 
поета по харамийските пътеки на Пирин и в „безсъниците“ 
му, отново изпраща „безплътни призраци, едвам съзирани в 
тишината“... Както тогава, в младостта му, когато пре
нася печатарските преси с мулета от село на село, за да 
печата огнените думи на буната и да подпалва сърцата за 
македонската свобода, сред куршумите в битките с тур
ските аскери, така и сега, седнала до леглото с обездвиже
ното тяло и незрящите очи, Смъртта отново е много близо 
до него. Прибрала под вехтото си наметало найскъпите му 
хора, пръснала парфюма на „рози, покъсани без жал“, тя под
готвя последния си подъл сценарий. 

Има нещо символично в датата и годината на неговото 
рождение – 1 януари 1878 г. – годината на българската сво
бода, на новото начало за един изстрадал народ. Найнапред 
в родния Чирпан, а после в пловдивската гимназия, той се 
вълнува от съдбата на поробена Македония и се възхищава 
на харамиите, които рискуват живота си за нейната сво

Паметник на Яворов в двора на къщата музей „Пейо Яворов“ в София
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бода. Има намерение да пише очерци за тях – за Костадин 
Нунков, например, минал с чета през Лъжене в Македония. 

„Образът му е скъп за мен, защото този човек изведнъж по
расна в моите очи. Да отидеш и умреш за другите, в цве
тежа на годините си, без да очакваш някакви ползи за себе 
си, това говори за една нравственост, която се стреми към 
височините на идеала“... 

Разпокъсаността на България и несправедливият Берлински 
договор дълбоко засягат личността на Пейо Крачолов и той 
приема съдбата на българите в Македония като своя. Пора
ди липса на средства младежът не продължава образование
то си и за няколко години работи като телеграфопощенец в 
Чирпан, Стара Загора, Сливен, Стралджа, Анхиало и София. 
Но приведен над машината, сърцето му не бие с ритъма на 
Морза, огънят в сърцето му го кара да сънува Македония и 
той жадува да премине границата с някоя чета. Още в края 
на XIX век се увлича от социалистическите идеи и завинаги 
свързва съдбата си с ВМОРО и борбите за освобождението 
на Македония. Неслучайно неговото първо стихотворение 
„Напред“ е публикувано през 1895 г. във в. „Глас македонски“.

„Яворовото участие в съдбините на Македония няма ха
рактера на временно увлечение... То представлява една от 
двете същности на поета и общественика, а в определени 
периоди обзема всичките му мисли и дела. Запламтява хара
мийската му кръв и той изоставя близки и служба, отлага 
творческите си планове и намерения и грабва пушката, за 
да се втурне по стръмните пътеки на Пирина, опиянен от 
романтиката на борбата“... Л. Георгиев (1)

Първата му „Стихосбирка“ е отпечатана през 1901 г. във 
варненското издателство на Ст. Георгиев и стиховете му 
се приемат много добре от критици и читатели. Славата 
му расте из цяла България и за него започват да говорят 
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като за национално дарование. Хо
рата учат наизуст стиховете му 
и ги рецитират във всеки удобен 
случай. Др  Кръстев и Пенчо Сла
вейков искрено се възхищават на 
творбите му и съдействат той 
да стане сътрудник и редактор 
на найдоброто литературно спи
сание от онова време — сп. „Ми
съл“. Пенчо Славейков дори измис
ля артистичното име на поета – 
Яворов, което повече подхожда на 
прекрасните му стихове. Приет е и 
в кръга „Мисъл“. Самият Иван Вазов 
казва за него, че „Яворов е един от 
поетите, които пеят звучно и се четат с удоволствие“. По
етът обаче е безразличен към похвалите в печата и съвсем 
не изпада в екзалтация, не се главозамайва. Македония е в 
неговите мисли и сънища. Той живее при лоши условия, храни 
се с каквото намери, спи на служебното си писалище или на 
пода в квартирата си, сменяйки се със съквартиранта си, 
понеже има само едно легло в стаята.

„Ако си строша главата о някоя непредвидима преграда, ще 
я строша като честен човек. А и то ще бъде подобро, от
колкото да свърша премазан като червей под непосилната 
тежест на една чиновническа работа“. (2)

Неговият харамийски дух взема връх и той започва да из
дава в. „Дело“, разпространяван в Македония. С Гоце Делчев 
и Гьорче Петров заживяват като в комуна, сближава се с 
Христо Чернопеев, Яне Сандански, Йонко Вапцаров и др. Най
редовно се събират в кафене „Македония“ и хотел „Батем
берг“, където е отседнал Гоце, обсъждат планове, купуват 
оръжие, прехвърлят го по нелегални пътища в поробените 

Факсимиле от първата страница на Невинност свята....
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територии. Постепенно влиза в битките между вътрешна
та и външната македонска организация. Не малко врагове си 
спечелва, заемайки позицията за автономия на Македония – 
смятат го за предател на българските интереси за обеди
нението на страната. Обикаля България и изнася беседи за 
българския национален въпрос във Варна, Шумен, Русе, Тут
ракан, Силистра, после в Белоградчик, Чирпан, Стара Загора, 
печелейки дружества за македонската кауза. 

Убежденията на Яворов накратко се състоят в 
следното: Русия е уморена от войната и няма да 
се застъпи за Македония. България се ръководи 
от монарх, който би се удоволствал от това да 
се нарече цар на Македония – неговите амбиции 
обаче лежат върху кръвта на много българи в 
поробените земи. Автономията би откъснала 
областта от апетитите на Сърбия и Гърция. 
Македония не може да разчита на никого и тряб
ва да се справи сама... 

Огромно е желанието на поета да бъде близо до 
българите там, затова подава заявление до Ек
зархията да стане учител в Македония. Поради 
липса на места, получава отказ. Но Гоце Делчев 
го записва в четата на Михаил Чаков, с която 
Яворов стъпва за пръв път на македонска земя. 

През този период се формира и публицистичния му стил, 
като редактор в няколко македонски издания: в. „Дело“, „Сво
бода или смърт“, „Автономия“ и „Илинден“. Където и да се 
намира, той не престава да пише стихове. Същевременно 
публикува стихове и в сп. „Мисъл“ – в първи брой от 1902 г. е 
отпечатано стихотворението „Към Подрумкале“ (впослед
ствие редактира заглавието на „Заточеници“), след Солун
ските атентати и заточението на неговите македонски 
сподвижници.
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„За първи път в Разлога аз виждах Гоце 
между народ и всичкото му обаяние като 
агитатор... Седнал по турски сред събра
нието, виещ цигара след цигара, ту споко
ен и хладен, ту нервен и пламенен, Гоце не 
учеше, а разсъждаваше, и не проповядваше 
на другите, а изповядваше сам себе си... 
Така необикновената любов и вяра на тоя 
необикновен човек ставаха любов и вяра на 
целия народ. И Македония се кълнеше в не
гово име...“ (3)

Поетът посвещава своите „Хайдушки пес
ни“ („Ден денувам – пътища потайни,/ нощ 
нощувам – пътища незнайни“) на своя поб
ратим Гоце, чиято смърт дълбоко преобръ
ща сърцето му, и оставя найсвидни спомени 
за апостолската му дейност в своята книга 
„Хайдушки копнения“ и в биографичния очерк „Гоце Делчев“. 
Стихосбирката „Безсъници“ е свързана също с македонския 
му период.

Вторият му харамийски поход в Македония се състои пре
ди ИлинденскоПреображенското въстание, когато поетът 
влиза с четата на Гоце с още 30 души и 6 коня. Разбират 
за взетото решение да се вдигне въстание на 1 май, но и 
двамата считат, че подготовката още не е завършила. В с. 
Каракьой и в пещерите на Али ботуш планина Яворов и Мицо 
Кирилиев издават ръкописния хектографиран вестник „Сво
бода или смърт“ под носа на развилнелия се турски аскер. 41 
броя от него стигат до Одрин, Солун, София, дори до Тутра
кан... Местят се непрекъснато и пренасят печатарските 
принадлежности върху мулета от село в село поради заси
ления контрол на военните турски части, но въпреки това 
успяват да издават вестника. 

В навечерието на Великден (1903), преоблечен като даскал, 
влиза в църквата и държи пламенна реч срещу турската ти
рания от владишкия стол:
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„Братя! Както преди две хиляди години беше разпнат върху 
кръста Исус, така преди пет века биде разпъната и нашата 
родина... След три дни Исус възкръсна, но нашата свобода 
е още в гроба. Божият ангел не ще дойде да ослепи стра
жата и да махне камъка от нейния гроб. Божият ангел няма 
да разгони валии и мютесарифи, каймаками и заптии, чиито 
фесове се червенеят над този гроб...“

В края на април Яворов и шестима негови другари водят 
ожесточено сражение с турците, обкръжени в една плевня 
край с. Голешево. Йонко Вапцаров казва за тази битка: „В 
плевнята, отдето водеше сражението, Яворов се държеше 
много храбро и бе весел и бодър“. Въстанието е отложено и 
Яворов се завръща в България. Но само след една седмица е 
отново в състава на голямата и силна чета на Яне Сандан
ски. В средата на юни решава да оглави нова чета на мяс
тото на разбитата чета на Гоце Делчев, но поради разпра 
с Яне Сандански се завръща в България. В София започва да 
списва в. „Автономия“. 

Заради своите убеждения, по време на един от неговите 
харамийски походи с чета в Македония, Яворов е пленен от 
върховистите и наречен „разбойник, братоубиец, жив да го 
одерем, кожата му с плява да напълним“... Освободен е, но 
изпада в тежка духовна криза и е изпълнен с разочарования 
поради смъртта на Гоце край с. Баница, вътрешните между
личностни борби и неразбирателството в македонската ор
ганизация. Кризата се задълбочава още повече след погрома 
на ИлинденскоПреображенското въстание – поетът е пот
ресен от толкова много смърт, пожарища, ужаси и разбити 
съдби, първоначалните му вдъхновения претърпяват круше
ние и той чувства, че губи почва под нозете си.

„Целият мой вътрешен мир е в развалини; ако не намеря ре
лигия, която би ме вдъхновила, аз съм изгубен. Може би в аб
солютна уединеност бих спомогнал да се съвзема и обновя, 
ама где да я търся?“... (Писмо до Н. Найденов)
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Началото на ХХ век е време на модернизма и индивидуализ
ма, които прокламират „месиянската мисия на гордата са
мотна личност“, далеч от виковете и евтините забавления 
на тълпите. Като цяло, творческата личност се откъсва 
от библейските истини и модерният човек поставя вмес
то Бога – себе си на престола, наричайки се „всемогъщият 
човек“. Бихме причислили и Яворов към групата на модернис
тите. Вместо с евангелие, той „покръства“ четниците и 
агитира срещу върховистките авантюри с луксозното ру
ско издание на „Фауст“, подарено му от др Кръстев, за да го 
преведе на български език...

Модерният човек пледира за тотално обновление на чо
вешката мисъл, отърсвайки се от религиозността, зачерк
вайки надеждата в изкупителната сила и Възкресението 
на Христос. Модерното мислене изисква създаването на 
„нова религия“ с нови богове спасители, които имат земни 
измерения. За вярващия човек творчеството е вдъхновено 
от Бога, за модерния – то се превръща в идол. Като резул
тат от това, настъпва истинска духовна катастрофа – 
вътрешният свят е разрушен, няма стабилна основа, върху 
която човек да застане и стои непоклатимо. Викът на Яво
ров е израз на неговата тотална обърканост и движение в 
един омагьосан кръг. 

Модерният човек вижда в страданието унижение, робство, 
което може да бъде отхвърлено единствено в Смъртта. 
Прииждат призраците и тъмните краски в поезията на Яво
ров, неестествена гробовна тишина се прокрадва в мисли
те му и в цялото му мироздание. Сърцето му е в рани, болки 
и страдания, има осъзнаване на човешката греховност, но 
няма покаяние. Нещо повече, има: „О, Господи, проклет бъди!“ 
(„Покаяние“, 1909). И още: 

„Не милост осенява грешното ми ложе:
чрез твоята жестокост те познах!“

Наричат Яворов „найголемия поет на страданието“. (4) 
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„За Яворовия лирически герой Христос не е образ, който носи 
в себе си евангелската Истина: „...със смъртта си смъртта 
победи“, т.е. тленната смърт е само част от идеята за спа
сение чрез възкресение на мъртвите. За него лирическият Аз, 
в чието сърце се е загнездило съмнението, издъхващият на 
кръста Христос е грозно видение, мазохистична картина...

Настръхна труп на кръста – изранен,
разраснал и ужасен, от уста
протекоха зловонни кърви. Облак се изви,
изчезна той, изчезнах аз...
И нямаше страдание тогаз.
Но то бе истината! Истина, уви“. (5)

Модерният човек 
вижда разпятието 
и измъченото тяло 
върху него, без да 
може да види Въз
кресението и да 
чуе ангелската пе
сен, без да усети 
радостта от новия 
живот, прииждаща 
в цялото му съще
ство...

Бавно отърсвайки 
се от овехтелия па
триархален начин 
на мислене, българ
ските писатели, 
повечето от които 
пътуват в чужбина 

и дишат въздуха на европейските модерни течения в изку
ството, все повече осъзнават нуждата да афишират принад
лежността си към европейските идеи. Сп. „Мисъл“ си поставя 
за цел именно изграждането на модерна българска литерату

Литературният кръг „Мисъл“ – Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров,  

Кръстьо Кръстев.
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ра чрез акцент поскоро върху метафизичните проблеми на 
човешкия дух, отколкото върху социалната проблематика. 
Яворов е част от кръга „Мисъл“ и е интересно предположение
то на Яница Радева, че сп. „Мисъл“ е възможен Яворов проект 
през 1905 г. (6) 

Тогава върху неговите плещи ляга редактирането и 
събирането на материали и издаването на списание
то. Любопитно е, че през този период са били публи
кувани доста произведения от поетеси, между които 
Екатерина Ненчева и Дора Габе, за които се говори, 
че са Яворови „протежета“. Наред с първия тласък, 
който поетът дава на начинаещите български пое
теси, съществува и доста намеса в техните твор
би, поради което те стават полутехни и полунегови. 
Предположението е, че Яворов има намерение да из
гради школа, която „да се опълчи срещу шаблона“. 

Пейо Яворов работи тогава в Националната библиотека и 
именно там среща Дора Габе, чието истинско име е Изидора. 
Дъщеря на богат чифликчия от Добруджа, тя решава да за
мине за Швейцария да учи, а поетът се чувства изоставен и 
предаден, след дългия период на бурна кореспонденция между 
двамата. В писмата си той изтъква своите естетически 
възгледи за изкуството и поезията, което ги прави изклю
чително ценни за всеки задълбочен анализатор и биограф. 

Единствено в писма се открива и любовта между Яворов и 
Мина, сестрата на неговия приятел от кръга „Мисъл“ – Пет
ко Тодоров. Малко е да се каже, че поетът е запленен от мо
мичето на първата им среща – Мина се превръща в негова 
муза през следващите четири години. Още същия ден Яво
ров пише стихотворението „Благовещение“: 

Дора Габе
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Прохладен лъх от ангелско крило, 
                о ангел, о дете, 
зефирен лъх от ангелско крило 
сред зной облъхва моето чело; 
отпаднал ме лелее нежен сън... 
Зора се зазорява вън...

Мелодия неземна сред нощта, 
                о песен, о дете, 
мелодия вълшебна сред нощта 
лелее и приспива мисълта: 
зора се нова зазорява вън 
и празничен се носи звън.

Душата ми тъгува и мълчи, 
                о сълза, о дете, 
душата ми бленува и мълчи - 
и тихо капят сълзи от очи: 
аз слушам празнично тържествен звън 
през утрен сън, уви, през сън...

(25 март, 1906)

Това ли е търсил поетът – „новата религия“, която да го из
мъкне от отчаянието?! Любовта към един земен ангел, кой
то има способността да пречисти света и да предизвика в 
душата му светли пориви?!... Близките на Мина – баща й  – 
народният представител, майка й – племенница на Иларион 
Макариополски, брат й – интелектуалецът Петко Тодоров, 
въстават срещу любовта им и пращат Мина в Елена почти 
като на заточение. Там тя получава брой от сп. „Мисъл“ с 
едни от найпрекрасните стихове за любовта, писани ня
кога в българската литература – цикъла стихотворения 
„Обичам те“, посрещнати с нечуван скандал от страна на 
семейството й – заради публичното оповестяване на любов
та му към нея. Тази любов е отвсякъде абсолютна нелепи
ца – Яворов е на 28 години, Мина – на 15. Яворов е войвода 
и гази македонските земи с четници, Мина е нежно цвете, 

Мина Тодорова
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„бяла лилия“. Яворов неведнъж се е забърквал с жени, Мина е 
олицетворение на самата невинност. Яворов е от ниско со
циално потекло, няма пари и вероятно заблуждава момичето 
със стихове, за да се домогне до зестрата й... 

Двамата имат само една среща преди нейното заминаване 
за Париж, където тя заболява от туберкулоза и умира през 
1910 г. Яворов научава за болестта и заминава при нея. От
казано му е свиждане. Месеци наред всеки ден той отива на 
гроба й, а през останалото време трескаво пише – драмата 
„В полите на Витоша“, в която описва тяхната любов. Твор
бата е и неговото отмъщение към близките на Мина.

Още една драма се ражда след тази история – „Змейова 
сватба“. Неин автор е Петко Тодоров, братът на Мина. Чрез 
нея той пък сякаш иска да се извини на поета, представяйки 
любовта между двамата в подруга светлина – ангелското 
момиче е способно да преобрази грозната душа на Змея, да 
го облагороди. 

Яворов в Париж. Ранната 
есен на 1910 г.
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При Яворов в Париж пристига Лора Каравело
ва, с която поетът се запознава в същата го
дина на запознанството си с Мина. На излет в 
Драгалевския манастир той среща дъщерята 
на бившия министърпредседател на Княже
ство България, украсена със слънчогледи в ко
сата и по роклята й. Огромен е контрастът 
между нея и Яворов – тя с младостта, красо
тата, интелигентността си и образование
то й в Париж и Антверпен, Белгия, с разкре
постен дух и желание да живее като Ибсенова 
героиня, той – твърде грозен, с „дебели синка
ви устни, жълтозелено лице“ и вместо бяло 

в очите – жълто (според майка й – Екатерина 
Каравелова). Яворов ще да е бил запленен от нея и верен на 
себе си, й посвещава стихотворение:
 
СТОН
  На Лора

Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Защото аз съм птица устрелена:
на смърт е моята душа ранена,
на смърт ранена от любов...
Душата ми е стон. Душата ми е зов.
Кажете ми що значат среща и разлъка?
И ето аз ви думам: има ад и мъка –
и в мъката любов!
Миражите са близо, – пътя е далек.
Учудено засмяна жизнерадост
на неведение и алчна младост,
на знойна плът и призрак лек...
Миражите са близо, – пътя е далек:
защото тя стои в сияние пред мене,
стои, ала не чуе, кой зове и стене, –
тя – плът и призрак лек!

 Лора Каравелова
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Как така Яворов видя „птица устрелена“ у виталната и ро
мантична Лора с рокля на слънчогледи при първата им сре
ща?! „На смърт е моята душа ранена, на смърт, ранена от 
любов...“ Смъртта, спътницата на поета по всичките му 
пътища, още тогава е пишела своя трагичен сценарий, по
канена от самия Яворов в стиховете му и опоетизирана от 
него като „омагьосваща светлина, стремеж и смисъл, але
гория на крайно познание, което стои отвъд хоризонта на 
човешките способности за разбиране“...

Отново писма... Изключително красиви, поетични, всеот
дайни, естетски писма между двамата. Историята на Мина, 
Яворов и Лора се развива на фона на неговата преданост 
към Македония. Въпреки разочарованията от македонската 
действителност, поетът не скъсва връзките си със съби
тията там. Неговата найпърва от всички любови – Маке
дония, продължава да кърви в сърцето му като жива рана. 
И веднага щом младотурците извършват контрапреврат, 
Яворов се оказва в Солун – сърцето на революцията. Негови
те бивши сподвижници – Яне Сандански, Христо Чернопеев 
и Тодор Паница повеждат чети към Цариград. За кратък пе
риод между него и Тодор Александров се води усилена пре
писка – Яворов като задграничен представител на ВМОРО 
трябва да набавя оръжие, динамит, бомби, да ги изпраща във 
вътрешността на Македония за саботажни акции. В негови
те задължения са включени още набирането и въоръжаване
то на четници, подпомагането на бежанци от Македония и 
Одринско, да издава удостоверения и да се грижи за заболе
лите четници. На Яворов са поверени касата, целия архив на 
организацията, печатите на ЦК и организацията в Скопие. 

Кипи усилена подготовка и когато обявяват мобилизация в 
началото на Балканската война, Пейо Яворов сформира чета 
и влиза в Македония още преди българската войска. Това се 
случва само три дни след женитбата му с Лора – на 22 сеп
тември 1912 г. Още в самото начало, четата води четири 
часова битка с турска военна сила до Якоруда, близо до Раз
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лог. Йонко Вапцаров си спомня, че по време на боя поетът си 
тананика някаква руска мелодия... за любов. След тази битка, 
четите действат заедно с българската войска, а ентусиа
змът на българите е пословичен – така лелеяното обединение 
на България изглежда толкова близо! 

Вали октомврийски дъжд в продължение на дни, но четата се 
движи в тила на турците, към Банско. При превземането на 
града, Яворов държи реч от владишкия трон в голямата църк
ва – поскоро зов към хората да не се ожесточават, да не се 
предават на мъст, за да види светът, че българите са покул
турен народ, който води справедлива война за освобождение 
на земите си. 

Оттам – отиват в Мехомия и го превземат след осем часа 
гърмежи – 180 четници срещу 1800 турски войници от редов
на турска войска. Следващата цел – Драма – водят двучасо
во сражение. В официалните хроники пише: „Македония между 
Струма и Места падна в български ръце почти без жертви“. В 
средата на ноември се получава заповед четата да бъде раз
пусната и четниците да се върнат към обичайните си зани
мания.

 Четата на войводата Пейо Яворов в Кавала през 1912 г.
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 Четата на войводата Пейо Яворов в Кавала през 1912 г.

Въпреки трудните преходи и военните действия, Яворов 
непрекъснато пише на Лора, разказва й за войната. Не се е 
правил на герой, напротив, не е криел страховете си. Това е 
найхубавата част от романа на Яворов и Лора Каравелова. 
Той я нарича „Лоричка“, тя него – „мой Яво“. Когато поетът се 
завръща и семейството заживява на ул. „Раковски“ 136, дни
те започват да текат под един неистов ежедневен кошмар. 
Казват – ревността на Лора е причина за всички скандали. 
Това тълкувание обаче би било повърхностно, без да вземем 
под внимание, че става дума за две различни вселени. 

Лорината вселена, оцветена с всички краски на световната 
литература, изключително витална и с тънък усет за детайл, 
желае цяла да се сподели с човека до себе си. Тя има само
чувствие, че ражда нова реалност във всеки миг от дейст
вителността, която реално населява, смесена с пластовете 
натрупана литературна ерудиция, свободолюбие, фантазия и 
тънко чувство за хумор. 

Вселената в нея крещи да бъде позната от другия, да бъде 
оценено достойнството, красотата и таланта й. Уникална
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та й метафизичност се опитва да разкрие себе си като 
обгърне силно другия, почти да го обсеби. Тя иска или всич
ко, или нищо. Отказва да живее в полусъстояние на духа, 
вселената иска да се самоосъществи в Другия изцяло. 
Това е нейната представа за щастие.

Насреща й обаче се изправя една предпазлива, въздържана, 
лаконична, уморена, дори понякога твърде суха, „разсеяна“ 
вселена, която не иска да оцени пищността на Лорините 
звездни купове. 

„Защото ний все пак сме мъртви, додето сме принудени да 
си пишем“, казва Лора, която все повече усеща в себе си 
космическия студ от несподеленото си вътрешно същество. 
Това за нея е недостойно съществуване, обида, унижение. Да 
си готов да дадеш на някого цяла вселена, а той да не я иска, 
да я замени за дребни пробити монети без стойност... Ал
тернатива на тази вътрешна трагедия може да бъде вкаме
няването на сърцето или смъртта. Лора избира второто.

„Ти се бориш с твоята пиеса от няколко седмици и си уморен. 
А аз се боря вече няколко месеца с моята пиеса – завоевание
то на твоето сърце...“

Така се стига до онази фатална ноемврийска вечер, когато 
Лора се застрелва пред очите му. Яворов тръгва подире й, но 
куршумът засяга само зрението му и той ослепява. Гениален 
сценарий на Смъртта – да му остави още около шест ме
сеца живот, за да му даде възможност „да види“ вселената 
на Лора – „на горда самота в призвездния предел“. Въпреки 
обвиненията в убийство от страна на Лорините близки, съ
дебните дела и всички унижения, които трябва да изтърпи. 

Отишли са си от него любовите му, останала е само една – 
първата – Македония. Малко преди да вземе дозата отрова, 
да легне в леглото си и да натисне спусъка, той облича чет
ническата униформа, с която е срещал смъртта из Пирин. В 
допълнение към завещанието си написва:

„Да бъда погребан с туристическата куртка, шаечни пан
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талони, с ботушите, и, ако не се намери каскета, някаква 
фуражка. Ако не умрях в Македония, то поне да умра тъй, 
както бях приготвен за нея“.

А в предсмъртното си писмо до своя найблизък приятел и 
сподвижник Тодор Александров казва така:

„Брате Тодоре, Прости ме ти, нека ме простят и всички 
други, че изменям на Македония. Аз умирам тук... Кажи на 
Македония, когато отидеш там, че нейният син (аз се счи
там за неин) умря в свободна България, увенчан с наймръс
на клевета. И когато тя бъде свободна, нека един другар 
дойде на гроба ми и каже: „Поздрав от нашата майка мъче
ница – тя е вече щастлива!“...
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