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Сигурно ви е направило впечатление, че спо-
ровете за Конвенцията срещу домашното на-
силие вече не засягат проблема с домашното 
насилие. Всъщност те не го засягат от само-
то начало, ако бъдем съвсем точни. 

Както често става в нашето общество, или 
по-точно – както става винаги, колкото пове-
че хора говорят по един въпрос, толкова повече 
намаляват шансовете този въпрос да се реши 
правилно. Много анализатори използват про-
блемите, към които нямат лично отношение, 
като повод да теоретизират и визионерстват. 
В същото време потърпевшите от конкрет-
ния проблем обикновено или са изтощени да го 
преживяват и безсилни да кажат каквото и да 
било, или са прекалено травмирани, за да оста-
нат трезви и да противопоставят на отвле-
ченото визионерство нещо повече от истерия 
и озлобление. Има и една трета, най-голямата, 
съвсем неутрална и индиферентна група, която 
разпределя вниманието си по общи симпатии и 
предубеждения; или на съвсем случаен принцип. 
И докато продължават и се изострят тези 

Злоупотреба на жената
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какофонични шумове около Конвен-
цията, нека си спомним, че проблем 
с домашното насилие в България все 
пак има. Това е факт, статистическа 
информация. Има проблем особено с 
насилието върху жените; а този про-
блем винаги включва децата, когато в 
семейството има деца. Има проблем 
също така с работата на институци-
ите. Има проблем с нагласите и кул-
турата, която търпи и дори поражда 
част от причините за тази патология 
на отношенията. И докато спорим за 
понятието джендър и неговите коно-
тации, вместо за това кой механизъм 
за справяне с домашното насилие е 
най-добър, този проблем остава не-
покътнат. Което е много лошо, поне-
же грижата за спасяването на живо-
та и здравето на жертвите е също 
толкова важна, колкото грижата за 
чистотата на учебните програми по 
сексуално възпитание. Всъщност –  
по-важна. Защото ако възпитанието 
на детето и формирането на неговия 
мироглед все пак зависи в най-голяма 
степен от семейството, и родители-
те имат много начини да предпазят 
детето си, преките жертви на наси-
лие нямат много начини за спасение. 
Понякога нямат и никакъв начин, ако не 
се намеси обществото и държавата. 
Независимо от професията и социал-
ното си положение, тези хора са едни 
от „малките” и безпомощните, които 
имат нужда от подадена ръка.

В този брой на списанието сме под-
брали няколко текста, които говорят 
за отношението към жените. Част 
от това отношение са насилието и 

принудата, основани на пола. Освен 
че е важно насилието да се осветля-
ва и наказва, важно е да се разбира 
нещо съществено – че то е само по-
върхността на айсберг. Под водата е 
по-голямата част – трупаната дълго 
и кристализирала с хилядолетия маса 
от пренебрежения, предубеждения и 
злоупотреби, родени от ултиматив-
ните правомощия на силата. Полът е 
просто една биологична предпостав-
ка, исторически обрасла с техники 
за упражняване на тези патологични 
„употреби”; а жената е техен най-
непосредствен и достъпен обект.  
Следващ обект по този механизъм са 
децата, възрастните родители, все-
ки слаб – физически или социално.

Затова и законът не би трябвало да се 
различава в подхода си към насилието,  
независимо от причините и начините 
на неговото осъществяване, както и 
да дели жертвите по полов, расов, ре-
лигиозен или какъвто и да било признак. 
И опитите да се въведе „двоен стан-
дарт” за третиране на жертвите на 
насилие е един от основните пробле-
ми на Конвенцията, за която стана 
дума в началото. Но когато не става 
дума за закон и санкции, а за анализ 
на едно обществено явление, няма как 
да се абстрахираме от причините за 
неговото възникване и съществува-
не. А това означава, че когато става 
дума за домашно насилие, разговор за 
особеното положение на жената като 
негова жертва не само може, но и не-
пременно трябва да се състои. 

И е съвсем желателно в този разго-
вор честно да участва и Църквата.



4 5

Един лама ми каза:  
„Няма по-зли хора от християните...“

архимандрит Спиридон Кисляков



4 5

Спиридон (Кисляков), архимандрит (1875-1930)

Светско име – Георгий Степанович Кисляков. 
Известен мисионер, пастир, духовен писател, 
ревностен защитник на раннохристиянската 
чистота на Църквата, противник на симфония-
та между Църква и държава. Активен последова-
тел и проповедник на пацифизма.

Три години Георгий Кисляков живее в Алтайския 
край, проповядвайки на езичниците Благата 
вест. Именно там, нагледал се на отношението 
на църковните власти към старообрядците и 
друговерците, Кисляков с особена сила разбрал 
несъвместимостта на всяко едно насилие с Евангелието.

През 1903 г. Кисляков приема монашество и свещенство. Занимава се с об-
грижването на каторжниците. Популярността на Кисляков е била толкова голя-
ма, че по време на революцията от 1905 г. е поставен под домашен арест. Въз-
мутените арестанти събрали 14 хиляди подписа и изпратили телеграма до царя 
с молба да освободи техния духовен пастир.

През 1913 г. Спиридон (Кисляков) е изпратен в Одеса, където продължава своето 
служение в бордеите. По време на Първата световна война той е военен свеще-
ник. За него това е време на духовна криза. Той не може да разбере как е възмож-
но, проповядвайки Христа да се изпращат войниците в битка. В края на краи-
щата Спиридон (Кисляков) разбира, че държавата е „най-злият Христов враг“, а 
съвременният църковен живот е „открита измяна на Христа“.

Своите възгледи той излага в „Изповед на свещеника пред Църквата“. Прия-
телите му (може би Екземплярски) го убеждават да не я публикува, а да изчака 
Поместния събор. Не можем да твърдим със сигурност, но при свикването на 
Събора св. Патриарх Тихон, симпатизиращ на Кисляков, не предприема нищо по 
отношение на неговата „Изповед“.

След революцията о. Спиридон (Кисляков) живее в Киев, където започва да пуб-
ликува трудовете си, в това число и „Изповед“. Архимандрит Спиридон става 
настоятел на Преображенския храм. Тук той служи Литургия с отворени царски 
двери. С това почетно право е благословен от Патриарх Тихон. Кисляков основа-
ва братството на Сладкия Иисус и обгрижва духовно най-бедните киевчани.

Съвместно с отец Анатолий Жураковски, отец Спиридон проповядва в казарми-
те и работническите квартали. В годините на гонения Кисляков може би е един-
ственият духовник, починал от естествена смърт.

Наскоро в Русия излезе книгата му „Изповед на свещеника пред Църквата“, откъс от 
която е и публикуваният тук текст.
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Живеейки в Задбайкалието, аз се срещах и общувах с някои умни 

лами, а също и с престъпния свят на Нерчинската каторга. Често 

беседвахме на религиозни теми и ми се налагаше да изслушвам от тях 

горчиви истини.

Много пъти са ми казвали: „Вие, християните, затова сте християни, та 

със своя живот да отричате всякакъв Бог. 

Ние, езичниците, често съжаляваме вашия Хрис-
тос. Вие знаете, че от появата на човечеството 
на Земята до наши дни никой друг не е бил подлаган 
на такива мъки, цинични издевателства, насмешки, 
кощунствени поругавания, дръзки плесници, скверни 
храчки, като вашия Христос от вас самите – хрис-
тияните.

Наблюдавайки вашия живот, сме принудени да отбележим, че ваш Бог не е 

Христос, а някакъв зъл дявол. Вие живеете дяволски живот, няма по-зли от 

вас. Цялата ваша християнска религия е насмешка и издевателство над 

Христа.

А за вас, мисионерите, ние, езичниците, смятаме, че до мозъка на костите 

си сте лъжци, измамници и отявлени палачи на човешките души. Вие ни про-

повядвате Христа, а самите в Него не вярвате, вашата вяра в Него е вяра 

материална, вие ни проповядвате Христа за пари и ползи.

Ако вие, мисионерите, действително вярвахте в Христа и заради Него Самия 
ни проповядвахте Евангелието, то тогава вие бихте живели по Христовото 
учение. А ние виждаме друго – целият ви живот е съвършено лицемерие и 
престъпно шарлатанство!

Вие ни проповядвате живия, светия християнски Бог, а самите пиянства-
те, прелюбодействате, играете хазарт, пушите тютюн, търгувате с 
Христос, предавате Царството Небесно, крадете от обикновените хора, 
сквернословите, ядете като за последно, обличате се разкошно, за сметка 
на Христа си строите дворци, трупате хиляди в банки, учите с тях своите 
деца, живеете празно, пренебрегвате тежкия труд. Затова според нашия 
безпристрастен поглед християнският мисионер е християнски Юда и бо-
гопредател“.
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Такова е мнението на ламите за християнските мисионери. По време на 
беседа, един от тях твърдеше, че най-големите врагове на християнство-
то са мисионерите. Той ми каза: „Мисионерите на християнската религия 
са преди всичко държавни политици, Първо ни проповядват Евангелието, а 
след това чуваме грохота на оръдията. Ето защо вие, мисионерите, винаги 
и навсякъде сте страшни убийци на човешки души, разпространители на 
антихристиянски дух“. 

Страшно ми беше да чуя тази чиста и свята истина. 

Няма да говоря за другите, ще кажа само за себе си. Аз 
самият чувствах, че всичките ми мисионерски пъту-
вания сред езичниците ми носят тежка нравствена 
мъка. Често се питах: „Къде е моята действителна га-
ранция на личната ми вяра в това, което проповядвам,   
на тези несравнимо по-чисто и на нравствено от мен 
живеещи деца на природата? Аз ги водя към Христа, но 
аз самият дали живея по Евангелието? Искам да ги въ-
веда в християнството, но в кое?

В това ли, в което аз самият живея? Ако е в това християнство, то то не 

е истинското християнство. Това християнство е враждебно езичество, 

което е против истинското евангелско християнство; аз, по самия дух на 

моя живот съм му злостно враждебен. Тогава накъде водя тези деца на 

природата?

Не е достатъчно само да учим хората на Христовата вяра, а самите ние 

да оставаме езичници. 

Ако искаш да учиш хората и да ги кръщаваш, преди всич-
ко ти трябва да си истински ученик Христов, истински 
последовател на Иисус Христос, а аз не съм ученик на 
Христа и изобщо не съм Негов последовател. Така ми-
слех, спорейки със самия себе си. 

Веднъж пътувах към езерото, което се намираше около село Шакши. Срещ-
нах един бурят, който с горчиви сълзи се разкайваше, че е приел православ-
ната вяра. Той ми каза: „О, много, много лоши неща правеше вашият миси-
онер. Той ми казваше: покръсти се и всичко ще е наред. Аз се покръстих и 
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сега не зная на кой Бог да се моля: изоставих 
бурятската вяра, руската вяра не познавам. 
Превърнах се в куче. Защо послушах руския 
мисионер и се покръстих в руската вяра? 
Сега не съм нито човек, нито куче. Голямо зло 
извърших, изоставих своята вяра, а руската 
не изучих“.

Тези думи на нещастния бурят ме накараха 
да се замисля. Не ми беше за първи път. По-
добни явления привличаха моето внимание и 
ми доказваха, че съвременното мисионерско 
проповядване на Словото Божие е само една 

безнравствена поквара за тези хора.

В какво се превърна днес църковното проповедничество на Словото Божие?

Преди, в дните на появата на християнството, е имало харизматични апос-
толи, пророци, учители на християнската Църква. Те са проповядвали Христа 
не със слово, а с делата си, чрез самоотвержената си любов към Иисус, чрез 
своя свят живот, тежко натоварен с евангелски подвизи.

Днес не е така. И аз като син на своя век не съм този, който трябва да бъда. 
Аз не искам да подвия коляно пред едничкия Учител и Наставник Христос. Не, 
аз самият искам да съм учител и наставник на другите. Аз искам да подменя 
Христа и да уча другите на това, което е противно и враждебно на Христа. 

Тогава смятах, че всички наоколо, разбира се – без мен 
самия, са невежи и трябва да бъдат просвещавани, тряб-
ва да се прави нещо за тях, да им се помага, да бъдат 
спасявани от вечните мъки и всичко това трябва да се 
прави веднага. Такива моменти от моя стремеж да уча 
хората, да им проповядвам спасение на душите, често 
предизвикваха у мен жалост към тях или сълзлив радос-
тен възторг.

Но също чувствах, че всичко това е една дяволщина, един 
огромен грях на гордост и тънко тщеславие. 
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Защото каквито и подвизи да извършвах, ако те не бяха свързани със Самия 
Христос, с Неговото евангелско учение и ако самият мой живот е лицемерие 
и горчива насмешка над религията и над Самия Христос, то това е върхът на 
злобата и сатанинската гордост. В своите проповеди аз се стремях да оха-
рактеризирам целия свят, само че без да засягам самия себе си и своя собст-
вен личен живот.

Днес сме болни от една мерзка болест, болест религиозна 
и научна. Тази болест е на мода както никога досега и е 
много заразна. Тя заразява религиозните учени и духовно 
празните, тези, които пропиляват живота си. По съще-
ство тази болест се изразява във великата „благородна“ 
мания да учим и само да учим другите на това, с което 
нашият собствен живот се разминава. 

В личния си живот тези господа никога не са преживявали нещо подобно, ни-
кога сериозно не са се упражнявали върху него, а са се ограничавали само с 
празно дърдорене.

Днес, за да си религиозен и учен, е достатъчно единстве-
но красиво и ловко да празнословиш. Точно това е страш-
ната болест на нашия век. Тя е грозен показател за живо-
то разложение на душата на европееца христия нин. От 
тази предсмъртна болест някога е страдала мъдрата 
Елада, от тази болест боледувах и аз и боледувах по-теж-
ко от другите. 

Аз учех езичника да вярва в Христос, но самият аз отдавна бях изгубил жива-
та си вяра в Него.

Аз проповядвах Евангелието на езичниците, но живеех против Евангелието. 
Когато ми се налагаше да срещам покръстени буряти, тунгуси, орочани, пе-
чално разкайващи се, че, приемайки православната вяра, са загубили всякаква 
вяра в Бога, душата ми се изпълваше със злоба против мен самия и ми става-
ше изключително тежко. Съзнавах, че моето мисионерство сред езичниците 
не е нищо друго, освен разпространение на друго, ново езичество – съвремен-
ното християнство.
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По това време обикалях и Нерчинската каторга. Тук, сред престъпния свят 
като че ли отново оживявах. Душата ми се изпълваше с чиста любов към 
Христа, ставаше ми леко и светло. Причината не беше у мен, причината за 
моето периодично приближаване до Христос беше у самите арестанти, та 
насила ме влачеха към Христа.

Когато изповядвах арестантите, то тяхното искрено 
и дълбоко покаяние беше толкова силно, че предизвиква-
ше у мен страшно и мъчително самоосъждане. Съвестта 
ми говореше: „Виж, пред теб стоят хиляди разбойници и 
убийци, едни са в окови, други не. В дълга колона те вър-
вят към Христа, с цялото си същество Го търсят, жела-
ят да се примирят с Него.

Погледни как по страните им се стичат горчиви сълзи, а ти, ти – свещени-
кът, ти – техният проповедник, ти, който ги зовеш към Христос, защо си се 
отдалечил от Него?

Защо ти не искаш постарому да обичаш своя оскърбен Господ? Защо не искаш 
да се примириш с Него? Какво те държи далеч от Него? Ах, Спиридоне, Спи-
ридоне, помни и никога не забравяй колко е страшно да попаднеш в ръцете на 
живия Бог!“

Превод: презвитера Жанета 
Дилкова-Дановска
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Жените и 
ритуалната 
чистота: можем ли 
да ходим на църква 
по време на цикъл?

Монахиня Васа (Ларина)

Статията на монахиня Васа (Ларина) предизвика бурна дискусия в ан-
глоезичния интернет – множество обсъждания, споделяния, публика-
ции. Предлагаме ви превод на най-важните текстове, публикувани  в 
руския интернет портал „Православие и мир“.
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Когато постъпих в женския ма-
настир на Руската задгранична 

православна църква (РЗПЦ) във Фран-
ция, ме запознаха с ограниченията, 
които трябва да спазва сестрата по 
време на менструация. Макар че ми 
беше позволено да влизам в храма и да 
се моля, не се разрешаваше да се при-
частявам, да се докосвам до иконите 
или до нафората. Не можех да пома-
гам при приготвянето на просфори и 
раздаването им, при почистването 
на храма. Беше ми забранено да паля 
кандилата в храма и в килията си. 
Обясниха ми тази забрана, когато за-
белязах незапалено кандило в килията 
на друга сестра. Нямам спомен някой 
от нас да се е опитвал да се осъм-
ни в тези правила, нито да търси ня-
какво логично обяснение. Ние просто 
вярвах ме, че менструация е вид „не-
чистота“ и следователно трябва да 
стоим по-далече от осветени неща, 
за да не ги оскверним.

Днес в Руската православна църква 
съществуват различни правила по 
отношение на „ритуалната не/чис-
тота“, които варират от енория в 
енория и преди всичко се определят 
от енорийския свещеник. В популяр-
ната „Настолна книга“ на Сергий 
Булгаков се говори, че „църковните 
правила“ забраняват на жените по 
време на цикъл както да влизат в хра-
ма, така и да се причастяват.1 Но в 
повечето енории в Русия на жените 
се разрешава да влизат в църквата, 

но не и да вземат Причастие, да це-
луват иконите, мощите, кръста, да 
докосват просфората и нафората и 
да пият светена вода.2 Доколкото ми 
е известно, в енориите извън Русия 
жените се въздържат само от при-
частие.

В статията „Може ли жената винаги 
да влиза в храма?“ на Негово Светей-
шество сръбския патриарх Павле3, 
той се придържа към умереното мне-
ние, че жената с менструация може 
да участва във всичко, освен причас-
тието и като че ли се обявява против 
понятието „ритуална нечистота“. 
Обаче патриарх Павле отстоява дру-
го традиционно ограничение, забра-
няващо на жената да влиза въобще 
в храма в течение на четиридесет 
дни след раждането4. Тази забрана, 
основана на понятието „ритуална не/
чистота“, се спазва в известните 
ми енории извън Русия, както в Гер-
мания, така и в САЩ. Но могат да се 
намерят и свидетелства на сайта на 
Московската патриаршия, че такава 
практика не се поддържа навсякъде и 
се поставя под въпрос5.

Днес в светлината на „феминист-
кото“ богословие6 и традиционната 
реакция спрямо него7, съществува 
опасност въпросът да се разглежда 
на политическа или социална основа. 
Действително, твърде унизителн-
ните ежедневни импликации на тези 
ограничения могат да напрегнат 
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жените, свикнали със социално-по-
литическата култура на Запада. Но 
Православната църква традиционно 
няма социално-политическа ориен-
тация8, следователно този аргумент 
е неуместен. Опасенията, че нещо 
може да бъде „унизително“ за жени-
те са чужди на православното бла-
гочестие, което се фокусира върху 
смирението: когато се сблъскваме 
с препятствия, ограничения, огорче-
ния и т.н., ние се учим да опознаваме 
своята греховност, да израстваме 
във вярата и надеждата в спасител-
ната милост Божия.

Абстрахирайки се от интересите на 
равноправието, бих искала да ви обър-
на внимание на богословското и ан-
тропологично съдържание на поняти-
ето „ритуална не/чистота“. Защото 
нашият църковен живот не се свежда 
до спазването на определени прави-
ла, четенето на определени молитви 
и правенето на поклони или даже до 
смирението само по себе си. Извърш-
вайки всичко това, ние изповядваме 
определен смисъл, определена истина 

за нашата вяра. Затова ще задам въ-
прос: какъв е смисълът на отказ от 
причастие по време на цикъл? Какво 
говори това за женското тяло? Какъв 
е смисълът на забраната да се влиза 
в храма след раждане? И най-важно-
то, съгласува ли се понятието „ри-
туална не/чистота“ с нашата вяра в 
Иисуса Христа? 

Нека разгледаме библейските, кано-
ничните и литургичните източници, 
за да се опитаме да си отговорим9.

Старият Завет

Най-ранните библейски свидетел-
ства за ритуални ограничения за же-
ните по време на менструация нами-
раме в Стария Завет, Левит 15:19-33. 
Съгласно Левит, не само менструи-
ращата жена е нечиста – всеки чо-
век, докоснал се до нея също става 
нечист (Левит 15:24), придобивайки 
нечистотата чрез допир. В следва-
щите глави на Левит (17-26, Закон на 
Светостта), сексуалните отноше-
ния с жената в това време са строго 
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забранени. Смята се, че и раждането, 
подобно на менструацията, предпо-
лага нечистота, затова и върху ро-
дилката са налагани подобни ограни-
чения (Левит 12).

Евреите не са единствени в древния 
свят, които налагат такива пред-
писания. Езическите култове също 
включват забрани, свързани с грижа-
та за „ритуалната чистота”: смята 
се, че менструацията осквернява и 
прави езическите жрици неспособни 
да осъществяват своите култови 
задължения в храма10, свещенослу-
жителите трябва да избягват мен-
струиращите жени на всяка цена от 
страх от оскверняване11, смята се, 
че раждането на дете също осквер-
нява. Но евреите са особен случай. 
Освен своята изключителна погнуса 
от кръвта (Левит 15: 1-18)13, древните 
евреи вярват в опасността на женско-
то кръвотечение. Тази вяра постепен-
но се утвърждава и още повече укрепва 
в късния юдаизъм: Книгите Мишна, То-
сефта и Талмуд са още по-подробни по 
този повод от Библията15.

Протоевангелие на Яков  
и Новият Завет

В навечерието на Новия Завет сама-
та Пресвета Дева Мария се подчиня-
ва на изискванията за „ритуална чис-
тота“. Според Протоевангелието на 
Яков, апокрифен текст от втори век, 

който е послужил за източник на ня-
колко църковни Богородични празници, 
Пресветата Дева живее в храма от 
две до дванадесетгодишна възраст, 
когато е сгодена за Йосиф и е изпра-
тена в дома му, „за да не оскверни 
светилището на Господа“ (VIII, 2)16.

Когато Иисус Христос започва да 
проповядва, в селата на Юдея прозву-
чава съвършено нова вест, поставя-

ща под съмнение дълбоко вкоренени-

те положения на благочестието, как-

то фарисейското, така и на древния 

свят като цяло. Той провъзгласява, че 

само злите намерения, които излизат 

от сърцето ни оскверняват (Марк 

7:15). Нашият Спасител помества 

категориите „чистота“ и „нечисто-

та“ изключително в областта на съ-

вестта17 – сферата на свободна воля 

по отношение на греха и доброде-

телта, освобождавайки верните от 

древния страх от оскверняване от 

неконтролируеми явления от матери-
алния свят. Самият Той без колеба-
ния беседва със самарянката, което 
за евреите е оскверняващо18. Господ 
не упреква кървящата жена, че се е 
докоснала до одеждите Му с надеж-
да да се излекува: Той я изцелява и я 
хвали за нейната вяра (Матей, 2:20-
22). Защо Христос открива жената 
на тълпата? Св. Йоан Златоуст от-
говаря, че Господ „открива нейната 
вяра на всички, за да не се страхуват 
да й подражават“19.
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Апостол Павел изоставя традицион-
ния юдейски подход към старозавет-
ните правила относно „чистотата“ 
и „нечистотата“, допускайки ги само 
от съображения за християнско ми-
лосърдие (Рим. 14). Общоизвестно е, 
че Павел предпочита думата „свят“ 
(άγιος) пред думата „чист“20, за да 
изрази близост към Бога, избягвай-
ки старозаветните предразсъдъци  
(Рим. 1:7; 1 Кор. 6:1, 7:14; 2 Кор. 1:1 и т.н.)

Ранната Църква и ранните 
отци

Отношението на ранната Църква 
към Стария Завет е сложно и труд-
но може да бъде подробно изложено 
в рамките на статията. Нито юда-
измът, нито християнството нямат 
отделно формирана идентичност в 
първите векове: те споделят общ 
подход към някои неща21. Църквата 
ясно признава Стария Завет като бо-
говдъхновено Писание, но в същото 
време се отдалечава от предписани-
ята на Мойсеевия закон по време на 
Апостолския събор (Деяния, гл. 15). 

Макар че апостолите и първото 
поколение църковни писатели след 
апостолите, едва ли са засягали Мой-
сеевия закон относно „ритуалната 
нечистота“, тези ограничения се об-
съждат широко от средата на втори 

век. Тогава става ясно, че „буквата“ 
на Мойсеевия закон вече е чужда на 
християнската мисъл, защото хрис-
тиянските писатели се опитват да 
и дадат символична интерпретация. 
Методий Олимпийски (300 г.), Юстин 
Мъченик (165 г.) и Ориген (253 г.) тъл-
куват категориите „чистота“ и „не-
чистота“ алегорично, тоест, като 
символи на добродетелта и греха22. 
Те настояват, че Кръщението и Евха-
ристията са достатъчни източници 
за „очистване“ за християните23. В 

своя трактат Методий Олимпйски 

пише: „Ясно е, че този, който няко-

га е бил очистен чрез ново раждане 

(кръщение), не може да бъде повече 

опетнен с това, което се споменава 

в Закона“24. В подобен дух Климент 

Александрийски пише, че съпрузите 

повече не трябва да се умиват след 

полов акт, както предписва Мойсее-

вия закон, „защото – твърди св. Кли-

мент – Господ е очистил верните 

чрез кръщението за всички брачни 

отношения“25.

Откритото отношение на Климент 

към сексуалните отношения в този 

откъс не е типично за авторите от 

онова време26 и даже за самия Кли-

мент27. За тях е по-характерно да 

смятат предписанията на Мойсеевия 

закон за символични, с изключение на 

тези, които се отнасят за пола и сек-
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суалността. Фактически, писатели-

те от ранната Църква разглеждат 

всяка проява на сексуалност, включая 

менструацията, съпружеските отно-

шения и чадородието като „нечисти“ 

и несъвместими с участието в ли-

тургичния живот на Църквата.

Причините за това са много. В епо-

ха, когато учението на Църквата 

още не е кристализирало в определе-

на догматична система, множество 

идеи, философии и откровени ереси 

витае в богословския въздух, а някои 

от тях попадат в работите на ран-

ните християнски писатели. Пионе-

рите на християнското богословие, 

като Тертулиан, Климент, Ориген, 
Дионисий Александрийски и други ви-
сокообразовани мъже от онова време, 
частично са под влияние на дохрис-
тиянските религиозни и философски 
системи, които доминират в тога-
вашното класическо образование. На-
пример, така наречената аксиома на 
стоицизма, или стоическата гледна 
точка, според която половият акт е 
оправдан само с цел чадородие28, се 
повтаря от Тертулиан29, Лактанций30 
и Климент Александрийски31. Мойсее-
вата забрана в Левит 18:19 за полови 
отношения по време на менструация 
придобива нова обосновка: това не 
е само „оскверняване“, ако резулта-
тът не е раждане на дете, то е грях 
даже в брака. Обърнете внимание, че 

Христос споменава половите отно-
шения само един път в Евангелието: 
„… и ще бъдат двамата една плът“ 

(Мат.19:5), без да споменава чадоро-

дието32. Тертулиан, който по-късно 

приема ултра-аскетичната ерес мон-

танизъм, отива по-далече и даже смя-

та за невъзможна молитвата след 

полов акт33. Знаменитият Ориген 

изпада под влияние на съвременната 

еклектика на средния платонизъм, с 

неговото характерно пренебрежение 

към всичко физическо и към матери-

алния свят въобще. Неговите аске-

тични и етични доктрини, бидейки 

изначално библейски, се срещат и в 

стоицизма, платонизма и в по-малка 

степен в аристотелизма34. Това не е 

странно, защото Ориген разглежда 

менструацията като „нечиста“ сама 

по себе си35. Той е и първият христи-

янски писател, който приема старо-

заветните понятия в Левит 12 за де-

терождението като нещо нечисто36. 

Важно е, че цитираните теолози са 

от Египет, където юдейската духов-

ност мирно съжителства с разви-

ващото се християнско богословие: 

еврейското население, намалявайки 

постепенно от началото на второ-

то столетие в главния град Алексан-

дрия, оказва често незабелязано, но 
силно влияние върху местните хрис-
тияни, повечето от които са покръс-
тени юдеи37.
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Сирийската Дидаскалия

Ситуацията в сирийската столица 
Антиохия е друга. Там силното еврей-
ско присъствие представлява осеза-
ема опасност за християнската иден-
тичност.38 Сирийскаята Дидаскалия, 
свидетелство за християнската по-
лемика против юдейските традиции 
от третото столетие, забранява на 
християните да спазват левитските 
закони, включително тези, отнасящи 
се за менструацията. Авторът гово-
ри на жените, които са се въздържали 
от молитва в течение на седем дни 
по време на менструацията: „Ако вие, 
жени, мислите, че сте лишени от Све-
тия Дух в течение на седем дни от 
вашето очистване, ако умрете през 
това време, ще си отидете празни и 
без всяка надежда“. Дидаскалията по-
нататък убеждава жените, че Све-
тият Дух присъства в тях, правейки 
ги способни да участват в молитви-
те и Евхаристията: „Сега помисли и 
признай, че молитвата се чува чрез 
Светия Дух и че Писанието са думи-
те на Светия Дух. Щом Светият Дух 
е вътре в нас, защо отдалечавате 
душите си и не се приближавате към 
делото Му?“39.

Той учи другите членове на община-
та: „Не бива да се отдалечавате от 
тези, които са в цикъл, даже кървя-
щата жена не е била укорена, когато 
се е докоснала да края на одеждите 

на Спасителя; тя е била сметната 

за достойна да получи опрощаване на 

всички свои грехове“40.

Забележително е, че този текст кара 

жените с менструация да вземат 

причастие и подкрепя своето позво-

ление с примера от Светото Писание 

за кървящата жена в Евангелието от 

Матей 9:20-22.

Гангърски събор

Около сто години по-късно около сре-

дата на четвърти век намираме ка-

нонични свидетелства против поня-

тието „ритуална нечистота“ в зако-

нодателството на поместния събор, 

свикан в Гангра (на 105 км на север 

от Анкара) през 341 година41, който 

осъжда крайния аскетизъм на после-

дователите на Евстатий Севастий-

ски (377)42. Монасите-евстатиани, 

вдъхновени от дуалистични и спири-

туалистични учения, разпространени 

в Сирия и Мала Азия по това време, 

принизяват брака и брачното све-

щенство. Против това Правилото на 

Първия събор гласи: „Който порицава 

брака и жената, вярна и благочес-

тива, която се съвъкуплява със своя 

мъж, гнуси се или я порицава, че не 

може да влезе в Царството: да бъде 

анатема“43. Евстатианите отказват 

да приемат причастие от женен све-
щеник от съображения за „ритуална 
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чистота“ [44]. Тази практика е осъде-

на от Събора, в неговото четвърто 

правило: „Който изказва съмнение, че 

не трябва да се приема причастява-

не с Даровете, когато Литургията е 

извършил женен свещеник, такъв да 

бъде анатема“45.

Интересно е, че евстатианството 

е егалитарно движение, проповядва-

що пълно равенство на половете46. 

Последователките на Евстатий са 

поощрявани да подстригват коси-

те си и да се обличат като мъже, за 

да се избавят от всяко подобие на 

женственост, която, както и всич-

ки аспекти на човешката сексуал-

ност, се смята за „оскверняваща“. 

Нека обърнем внимание, че тази 

практика на жените-евстатианки 

напомня на радикалните прояви на 

съвременния феминизъм, които се 

стремят да се избавят от всички 

отличия на женския пол от мъжкия. 

Съборът осъжда подобна практи-

ка в своето тринадесето правило: 

„Ако някоя жена промени облеклото 

си, заради мнимо подвижничество, 

и наместо обикновена женска дре-

ха, се облече в мъжка, нека е ана-

тема“.47

Отхвърляйки евстатианското мо-

нашество, Църквата отхвърля раз-

бирането за сексуалността като 
оскверняваща, защитавайки както 

светостта на брака, така и богосъз-
даденото явление, наречено жена.

Правила на египетските отци

В светлината на тези напълно право-
славни древни канони, как може Църк-
вата днес да използва канони, които 
еднозначно поддържат представите 
за „ритуална не/чистота“?48. Както 
вече отбелязахме, литературата на 
Църквата, включвайки текстове от 
каноните формираха във вакуум, а в 
социално-културната историческа 
реалност на древния свят, който 
силно вярва в ритуалната чисто-
та49. Най-ранното канонично правило, 
налагащо ограничения на жените в 
състояние на ритуална нечистота, е 
Второ правило на Дионисий Алексан-
дрийски, написано през 262 година: 
„Относно жени, когато са във време 
на очистване, дали им е позволено, до-
като са в това състояние, да влизат 
в Божия дом, мисля, че е излишно и да 
се пита, понеже не допускам, че и са-
мите те, ако са вярващи и благочес-
тиви, ще си позволят в такова поло-
жение да пристъпят до светата Тра-
пеза или да приемат Тялото и Кръвта 
Христови. Защото и оная, която от 
дванадесет години е имала кръвоте-
чение и е търсела изцеряване, не се 
е докоснала до Самия Христа, а само 
до дрехата Му. Никак не е забранено 
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да се молим в каквото състояние и в 
каквото разположение да се намира-
ме, да споменаваме Бога и да искаме 
Неговата помощ, но стъпването в 
Светая Светих на всекиго, който не 
е напълно чист и по душа, и по тяло, 
трябва да се забрани“50.

Нека отбележим, че Дионисий, както 
и Сирийската Дидаскалия, се позова-
ва на кървящата жена в Евангелие-
то от Матея 9:20-22, но достига до 
съвършено противоположен извод: 
жената не може да взема причастие. 
Предполага се, че Дионисий забраня-
ва на жените да влизат в олтара, но 
не и в самата църква51. Тази хипотеза 
не само противоречи на текста на 
цитирания канон, но тя предполага, 
че някога миряните са се причастя-
вали в олтара. Скорошни литургични 
изследвания опровергават предста-
вите за това, че някога миряните са 
вземали причастие в олтара52. Зато-
ва Дионисий подразбира именно това, 
което е написал и точно така, както 
са го разбрали много поколения из-
точни христяни53: жена с менструа-
ция не трябва да влиза в храма Божий, 
защото не е напълно чиста духовно 
и телесно. Интересно, предполага ли 
това, че всички останали християни 
са напълно чисти, „katharoi“. По-си-
гурно е, че не са, защото на Първия 
вселенски събор в Никея през 325 го-
дина Църквата осъжда тези, които 

са се наричали „katharoi“, или „чисти“, 
а именно древната секта на новати-
аните54.

Православните богослови от мина-
лото и настоящето също обясняват 
правилото на Дионисий, като нещо, 
свързано с грижата за зачеване на 
деца: теологът от дванадесети век 
Зонара (след 1159 година), отричай-
ки понятието ритуална нечистота, 
достига до смущаващия извод, че ис-
тинската причина за тези ограниче-
ния за жените е „да възпрепятстват 
мъжете да спят с тях… за да дадат 
възможност за зачатие на деца“ [55]. 
И така, жените се заклеймяват като 
нечисти, не се допускат в храма и до 
Светото Причастие, за да попречат 
на мъжете да спят с тях? Не отчи-
тайки предпоставката „секс само 
за чадородие“ на този аргумент, той 
предизвиква други, по-очевидни въ-
проси: нима мъжете са по-склонни да 
спят с жени, коита са били в църк-
вата и са приели Тайнството? Защо 
тогава жените трябва да се въздър-
жат от причастие? Някои свещеници 
в Русия предлагат друго обяснение: 
жените в това състояние са много 
уморени, за да слушат внимателно 
молитвите на Литургията и затова 
не могат да се подготвят за Свето 
Причастие56. Точно такова обясне-
ние се предлага и в случая на жени, 
родили дете: те трябва да почиват 



22 23

40 дни57. Тоест, нима причастието 
не трябва да се дава на уморените, 
болните, възрастните и други, проя-
вили някаква слабост? А какво правим 
с глухите? На тях също им е трудно 
да слушат внимателно молитвите на 
Литургията.

Съществуват и няколко други кано-
нични текстове, налагащи ограниче-
ния на жените в „нечистота“: Пра-
вило 6-7 на Тимотей Александрийски 
(381 година), който разпространява 
забраната и върху Кръщението58 и 
Правило 18 от така наречените Ка-
нони на Иполит, относно родилките и 
бабите-акушерки59. И двете правила, 
както и Второто правило на Диони-
сий имат египетски произход.

Свети Григорий Велики

По същия начин се развиват събити-
ята и на Запад, където църковната 
практика смята жените по време на 
менструация за „нечисти“ до края на 
шестото столетие и началото на 
седмото60. По това време свети Гри-
горий, папа Римски (590-604 г.), баща 
на Църквата, комуто традицията 
(невярно) приписва съставянето на 
Литургията на Преждеосвещените 
дарове, изказва друго мнение по въ-
проса. През 601 година св. Августин 
Кентърбърийски, „Апостолът на Ан-
глия“, пише на св. Григорий и пита, 

може ли да се разрешава на жените 
с менструация да идват в църквата и 
на Причастие. Нека цитираме св. Гри-
горий подробно: „Не трябва да забра-
няваме на жената по време на цикъл 
да влизат в църква. Тя не е виновна 
за тази излишна материя, която при-
родата изхвърля и това, че се случва 
непроизволно. Ние знаем, че жената, 
страдаща от кръвотечение, смирено 
е пристъпила към Господ, докоснала е 
края на одеждите Му и недъгът й вед-
нага изчезнал. Ако страдащата от 
кръвотечение е могла с похвала да се 
докосне до одеждите на Господа, как 
може да е противозаконно, изпитва-
щите месечно кръвотечение да вли-
зат в храма Господен?

… Не е редно в такова време и да 
се забранява на жените да премат 
тайнството на светото Причастие. 
Ако тя не се решава да го приеме от 
огромно благоговение (ex veneratione 
magna), тя е достойна за похвала 
(laudanda est); а ако приеме, тя не 
бива да се осъжда (non judicanda). 
Благонамерените души виждат грях 
даже там, където го няма.

Често това, което е произлязло от 
греха, се извършва без вина: когато 
изпитваме глад, това се случва без 
грях. В същото време, това, че ние 
изпитваме глад е вина на първия чо-
век. Менструацията не е грях, тя е 
естествен процес. Но това обстоя-
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телство, че природата е до такава 
степен нарушена, че изглежда опет-
нена (videatur esse polluta) даже про-
тив човешката воля – това е послед-
ствие от греха…

И така, ако жените сами помислят 
над тези въпроси и решат да не прис-
тъпват към приемането на тайн-
ството на Тялото и Кръвта Господни, 
те трябва да се похвалят за своите 
праведни мисли. Ако приемат [свето 
Причастие], изпълнени с любов към 
това тайнство поради своя благо-
честив живот, не следва, както вече 
казахме, да им се пречи за това“.61

Забележете, че Св. Григорий разбира 
евангелското сказание за кървящата 
жена, подобно на Сирийската Дидас-
калия, като аргумент против предпи-
санията за ритуалната (не)чистота.

В периода на Ранното средновековие 
политиката, която въвежда св. Григо-
рий, престава да се използва и жени-
те в цикъл не са допускани до причас-
тие 62. Тези практики са обичайни на 
Запад до седемнадесети век63.

„Ритуалната нечистота“  
в Русия

Понятието „ритуална нечистота“ 
е известно на славяните-езичници 
много преди приемането на христи-
янството. Както всички древни езич-

ници, така и славяните вярват, че 

всяка проява на сексуалност осквер-

нява ритуално64. Това поверие остава 

неизменно по същността си в Древна 

Русия и след покръстването.

Руската Църква има особено строги 

правила относно женската „нечисто-

та“. През дванадесети век във „Вопро-

шанието на Кирик“ епископ Нифонт 

Новгородски обяснява, че ако жената 

е родила дете в църквата, то църква-

та трябва да бъде затворена за три 

дни и да бъде преосветена със специ-

ална молитва65. Даже жената на царя, 

царицата трябва да ражда извън пре-

делите на своето жилище, в банята, 

за да не осквернява обитаваната 

сграда. След като детето се роди, 

никой не може да излезе или влезе в 

банята, докато не дойде свещеник и 

не прочете очистителна молитва от 

Требника. Само след прочитането на 

тази молитва бащата може да влезе 

и види детето 66. Ако менструацията 

на жената започва, когато тя стои в 

храма, тя трябва веднага да го напус-

не. Ако не го направи, получава епити-

мия 6 месеца пост с петдесет земни 

поклона всеки ден67. Дори когато же-

ните не са в състояние на „нечисто-

та“, те вземат причастие не пред 

Царските двери с мъжете-миряни, а 

пред Северните двери68.
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Молитвите от Требника

Специалната молитва от Требника 
на Руската православна църква, коя-
то даже днес се чете в първия ден 
от раждането на детето, проси от 
Бога „да очисти майката от сквер-
нотата…“ и продължава „и прости на 
рабинята си и на целия дом, в който 
се е родило отроче и на докосвалите 
се до нея…“69. Иска ми се да попитам 
защо искаме прошка за целия дом, за 
майката и докосвалите се до нея? 
От една страна, ми е известно, че 
левитските закони съдържат поня-
тието оскверняване чрез докосване. 
Затова аз зная, защо старозаветни-
те вярващи смятат за грях допира до 
„нечистия“. Също така зная, че езич-
ниците се страхуват от изтичането 
на кръв и по време на раждането, и по 
време на цикъл, защото вярват, че 
това привлича демоните. Но не мога 
да ви кажа защо днес верните молят 
за прошка, че са се докосвали до жена 
и ли са жени, които са родили дете, 
просто защото не зная.

Други молитви се четат на четири-
десетия ден от раждането, когато 
на майките се разрешава да дойдат 
с младенеца в храма. Свещеникът се 
моли за майката по следния начин: 
„Очисти от всеки грях и всяка сквер-
нота… за да се удостои неосъдител-
но да се причасти със светите Твои 
Тайни… умий нейната телесна сквер-

нота и душевна нечистота с навърш-

ването на четиридесетте дни: като 

я направиш достойна да се причасти 

с честното Ти Тяло и Кръв...“70.

Днес твърдят, че жените не ходят в 

храма четиридесет дни след ражда-

нето, защото са физически уморени. 

Обаче цитираният текст говори не 

за нейната способност да участва 

в литургичния живот, а за нейното 

достойнство. Раждането (не зачати-

ето) на детето според молитвата е 

причина за нейната физическа и ду-

шевна „нечистота“ (сквернота). Това 

прилича на размислите на Дионисий 
Александрийски за менструацията: 
тя прави жената не съвсем чиста „и 
душевно, и телесно“.

Нови разработки  
в православните църкви

Не е чудно, че някои православни църк-
ви се стремят да изменят или да пре-
махнат текстовете от Требника, 
основани на догматично уязвими пред-
стави за чадородието, брака и нечис-
тотата. Ще цитирам решението на 
Светия Синод на Антиохийската пат-
риаршия, състоял се в Сирия на 26 май 
1997 година, под председателството 
на Блажения патриарх Игнатий IV: ре-
шено е да се даде патриаршеско бла-
гословение да се променят тексто-
вете в малкия Требник относно брака 
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и неговата святост, молитвите за 
жените, които са родили и влизат за 

първи път в храма и текстовете на 

заупокойните служби71.

Богословската конференция, прове-

дена на остров Крит през 2000 годи-

на, достига до аналогични изводи: те-

олозите трябва да напишат просто и 

адекватно обяснение на службата по 

въцърковяване и да адаптират езика 

на самия обред така, че да отразява 

богословието на Църквата. Това ще е 

полезно за мъжете и жените, на кои-

то трябва да се даде истинско обяс-

нение на службата: че тя съществу-

ва като акт на приношение и благо-

словение на раждането на детето 

и че трябва да се извършва, когато 

майката е готова да възобнови нор-

малната си дейност извън дома…

Ние молим Църквата да уверява жени-

те, че те са винаги добре дошли да 

приемат свето Причастие на всяка 

една Литургия, когато те са духовно 

и обредно готови, независимо от вре-

мето и месеца72.

По-ранно изследване на Православна-

та църква в Америка също предлага 

свеж поглед върху „ритуалната нечис-
тота“: Представите за това, че же-
ните в менструалния период не могат 
да приемат свето Причастие или да 
целуват кръста и иконите, да пекат 
просфори за Евхаристията, или даже 

да влизат в притвора на църквата, са 
нравствено и догматично несъстоя-
телни от гледна точка на строгото 
православно християнство… Свети 
Йоан Златоуст е осъж дал тези, кои-
то са пропагандирали такова отно-
шение, като недостойни за християн-
ската вяра. Той ги е наричал суеверни 
и привърженици на митове73.

Такива заявления могат да предизви-
кат смущение, защото те очевидно 
пренебрегват определени канонични 
правила, преди всичко второто пра-
вило на Дионисий Александрийски. 
Но такова смущение често е осно-
вано на невярното предположение, 
че църковната „истина” е свързана 
и се гарантира от някакъв неизме-
нен, неприкосновен, и завинаги за нея 
задължителен кодекс от канони. Ако 
беше така, ако истинското благо-
състояние на църковния организъм 
зависеше от изпълнението на кано-
ните, то този организъм би се раз-
паднал преди много векове. Защото 
значително количество канони от 
Книгата с Правила (от официалния 
каноничен кодекс на Православната 
църква) не се спазва вече от мно-
го векове. Църквата предоставя на 
своите пастири значителна степен 
на свобода по отношение на кано-
ничното законодателство. В края 
на краищата църковната йерархия 
решава, съответно на божествена-
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та „икономия” (домостроителство-
то), как и кога да се прилагат или не 
каноните. С други думи, Църквата 
управлява каноните, а не каноните – 
Църквата.

Ще обърна внимание на някои от ка-
ноничните правила, които днес не се 
изпълняват. Правила 15 на Лаодикий-
ския събор (ок. 363 – 364 г.) и 14 на 
Седмия вселенски събор (787 г.) за-
браняват на непосветени за четци и 
певци да четат и пеят в храма. Но 
практически във всяка енория пеят и 
четат непосветени – и мъже, и жени, 
и деца. Правила 22 и 23 на същия Лао-
дикийски събор забраняват на че-
тците, певците и прислужниците да 
носят орар, който се дава само на дя-
коните, които го носят на рамото и 
на иподяконите, които го носят кръс-
тообразно на двете рамена. Днес на 
архиерейските богослужения в Ру-
ската православна църква можем да 
видим непосветени прислужници, но-
сещи кръстообразни орари подобно 
на иподяконите. Второто правило на 
Константинополския събор, състоял 
се в храма „Света София“ през 879 г., 
гласи, че епископът не може да бъде 
монах. Това правило заявява за не-
съвместимостта на монашеските 
обети с епископския сан. Днешна-
та практика на нашата Църква явно 

противоречи на принципа, който се 
утвърждава с този канон. Правило 
69 на Трулския събор (691 – 2 г.) за-
бранява на всички миряни, освен им-
ператора, да влизат в олтара. Ще 
отбележа, че никога не съм виждала 
жени да нарушават това канонично 
правило. Но мъже и момчета доста-
тъчно свободно влизат в олтара във 
всички руски православни църкви, в 
които съм била. Възниква въпрос: ед-
накво ли е задължително за мъжете 
и жените да спазват каноничното 
законодателство, или каноните са 
по-задължителни за жените?

Моята цел не е нито да оправдавам, 
нито да осъждам нарушаването на 
по-горе цитираните канони. Такова 
съждение е прерогатив на църковна-
та йерархия. Единствено искам да 
обърна внимание върху очевидното 
обстоятелство, че пренебрегваме 
множество канонични правила. Това 
напълно съответства на тради-
ционната практика на Православ-
ната църква и само по себе си не е 
опасност за нейното благосъстоя-
ние: както виждаме, Църквата е из-
вършвала и извършва своята спаси-
телна мисия при нарушаване и даже 
съвършено изоставяне на определе-
ни канонични правила – ежедневно и 
от векове.
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Заключение

В заключение ще бъда кратка, защо-
то текстовете говорят сами за себе 
си. Внимателното разглеждане на из-
точниците и природата на поняти-
ето „ритуална нечистота“ изтъква 
достатъчно смущаващо и по съще-
ство нехристиянско явление под мас-
ката на православно благочестие. 
Независимо от това, попаднало ли е 
това понятие в църковната практи-
ка под прякото влияние на юдаизма 
или езичеството, то няма обосновка 
в християнската антропология и со-
тириология. Православните христи-
яни, и мъже, и жени, са очистени във 
водите на Кръщението, погребани са 

и възкръснали с Христа, Който е ста-
нал наша плът и наша човечност, със 
смърт смъртта победил и ни е осво-
бодил от страха от нея. И все пак 
ние сме съхранили практика, която 
отразява старозаветния страх пред 
материалния свят. Затова вярата в 
„ритуалната нечистота“ не е социа-
лен въпрос и бедата не е в принизя-
ването на жените. Очевидно става 
дума за принизяването на Въплъще-
нието на Господа Иисуса Христа и 
неговите спасителни последствия.

Превод: презвитера Жанета  
Дилкова-Дановска
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Вгледайте се какво показва интер-
нет статистиката в графа „на-

силие“. Или прочетете в многоброй-
ните списания разкази от първо лице. 
Ужасяващ е броят на малтретира-
ните жени в Америка. Като обобщим 
числото на сексуалните насилия още 
в годините на детството, както и 
изнасилванията от страна на непо-
знати, приятели, съпрузи, стигаме до 
заключението, че в наши дни жени-
те се оказват не по-рядко в ролите 
на жертви, отколкото това е било в 
предишните, крайно патриархални, 
дискриминационни общества.

В неотдавнашно издание на един 
вестник се дава следният тревожен 
сигнал: „Световната федерация по 
борба стигна до крайности на пуб-
лично насилие над жени по време на 
своя „спорт“. На 8 април една жена 
беше избрана за участничка в сре-
ща от шестчленен елитен отбор. Тя 
е получила тежък удар в лицето от 
едър борец, който след края на сре-
щата я сграбчил за косата и я влачил 
по ринга. Този вид „спорт“ има голям 
брой зрители сред децата (въпреки 
предупрежденията на ТВ-компании-
те) и в резултат на това вече е нали-
це нанасянето на смъртоносен удар в 
главата на младо момиче от страна 
на по-голямо момче, решило да възпро-
изведе видяното на екрана.“ 

Не успях да проверя всички подроб-
ности по този материал. Но така 
или иначе той описва социокултур-
но пространство, изобилстващо от 
унизително третиране на жени – про-
блем, ежедневно посочван в повечето 
ситуационни комедии и филми, непре-
поръчителни за детска публика.

Много години изминаха от времето, ко-
гато дядо ми ме учеше да отварям вра-
ти на „дамите“ и да се отнасям към тях 
с почит и внимание – с други думи, да 
преценявам разумно какво говоря и да 
се държа като „джентълмен“. Самият 
факт, че поставям горните две думи в 
кавички, е показателен белег колко да-
леч сме отишли в посока на арогант-
ното мъжкарско равнодушие, та дори и 
в безочливото, грубиянско отношение 
към жените. Последния път, когато по 
инстинкт отворих автомобилна вра-
та за една жена, живееща в нашата 
енория, тя ме изгледа така, сякаш бях 
някакъв атавистичен индивид, мало-
умен ласкател, който се прави на сър 
Уолтър Рали в епохата на Еминем.

Нека обаче да имаме предвид: дово-
енната галантност към жените е 
съществувала паралелно с предста-
вата, че те трябва да са боси, бре-
менни и обвързани с кухнята. Жените 
са ставали обект на унижение и по 
този начин.
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През последните години обаче бяха 
добавени и някои нови елементи, и то 
не само чрез Световната федерация 
по борба. Нашата цивилизация – или 
каквото изобщо е останало от нея – 
се ръководи от принципа на крайното 
дебелоочие (понятие, което допреди 
няколко десетилетия не е същест-
вувало в широка употреба), както и 
от потъпкването на всякакви тра-
диционни морални правила. Шокът от 
наплива на насилствени прояви все 
още не е овладян – нещо, което със 
сигурност се отнася до сферата на 
половото насилие. И именно жените 
продължават да бъдат централен 
обект, неизбежните жертви.

Немалко жени мразят последната 
глава от книга „Притичи Сломоно-
ви“. Това е пасажът, възхваляващ 
благодушната, добродетелна, тру-
долюбива и изцяло отдадена на до-
макинството домашна прислужница. 
Специално за амбициозните жени, 
пристрастени към професионалното 
израстване, този текст звучи арха-
ично, унизително и антифеминистко. 
Само че всички ние обикновено забра-
вяме за онези редове в този пасаж, го-
ворещи за моралното величие и сила 
на жената в един свят на деградация, 
нищета и недоимък. Именно жената 
със своята десница осигурява най-
съществените неща за домашната 
среда; нейното милосърдие храни бе-

дните, нейната мъдрост наставлява 
по пътищата на добродетелността 
и ползотворните дела.

Няма спор, че в случая става дума 
за патриархално общество, поне от 
гледна точка на днешните стандар-
ти. Но за днешните стандарти съв-
сем не може да се каже, че са в съот-
ветствие с Божиите норми, нито с 
тези на човеците, на които умовете 
и сърцата им са насочени във вярна-
та посока.  

Насилието над жени в ка-
квато и да било форма е 
във вреда не само на жени-
те. То формира атмосфе-
ра, в която става прием-
ливо малтретирането на 
всеки и в която по-слабите 
винаги са в зависимост от 
благоволението на по-сил-
ните.

Като търпим този модел на поведе-
ние, ние подкопаваме основите на 
целия човешки род. Така на практика 
не признаваме, че жените, а оттук 
и потомството на жените, са сът-
ворени по Божи образ. Това води не 
само до съществуването на съси-
пани жени. То създава, стимулираща 
насилие среда, придава романтичен 
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характер на подобни прояви – било то 
в училище, в дома, по улиците, по вре-
ме на служебни срещи – и застрашава 
да погълне всички ни с тежестта на 
своите неудържими последици.

Порнографията и 
печалбите: накъде 
оттук нататък?

През март, 2000 г., с регистрирането 
на Playboy.com от фондовата борса 
Nasdaq киберпорнографията навлезе 
в нов етап на всеобщо приемане. В 
някои от последните новинарски пуб-
ликации се посочва, че решението да 
се осигури подобен тип комерсиално 
узаконяване на инициатива, основана 
на умерена порнография, лесно би мог-
ло да даде път за публичното приема-
не на по-крайните º разновидности. И 
тъй като порнографията вече е един 
от най-големите американски бизнес 
браншове, въпросът е дали нашата 
икономика ще продължи с все по-на-
растващи темпове да се управлява 
от доставчици на експлоатационни и 
унизителни форми на секс?

Някои хора твърдят, че концепцията 
на Playboy е толкова ограничена и 
незначителна, че едва ли има смисъл 
да се отнасяме с някакви притесне-
ния. В крайна сметка още от 1971 
год. на Нюйоркската фондова борса 

се излага списъкът с предприятия-
та на Playboy и светът по един или 
друг начин продължава своя ход. Дру-
ги посочват, че макар да не сме дос-
тигнали точката на световния крах, 
порнографията вече владее нашата 
цивилизация с твърде мощна и под-
молна сила. Като се започне от те-
левизионните ситуационни комедии и 
се стигне до рекламите на шампоани, 
сексуалната провокация се е доказа-
ла като безспорен стимул. А в края 
на стръмния склон идва само и един-
ствено дъното. Ето защо проблемът 
със сигурност ще ескалира.

В действителност статистически-
те данни са стряскащи. В края на 
миналото хилядолетие, според посо-
ченото в списанието US News & World 
Report, около 15 – 20 милиона интер-
нет потребители ежемесечно са по-
сещавали порносайтовете в светов-
ните компютърни мрежи; през 1998 
год. са похарчени един милиард долара 
за достъп до подобни сайтове – сума, 
която през 2003 год. се е утроила; 
проучванията, направени от два во-
дещи американски университета, са 
стигнали до заключението, че поне 
200 000 американци са крайно прис-
трастени към компютърната порно-
графия. Освен това списанието сар-
кастично отбелязва, че преди няколко 
години Указът за онлайн защита на 
правата на децата е бил отменен на 
базата на потребността от „свобо-



36 37

да на словото“, и то без направеното 
обжалване по случая да е получило ця-
лостно разглеждане. 

Като цяло църквите за пореден път се 
отнасят със загадъчно мълчание от-
носно проблема. Да се повдига такъв 
въпрос в атмосферата на днешната 
цивилизация изглежда или дребнаво, 
пуритански превзето, или политиче-
ски некоректно. Стигнахме до поло-
жение да нямаме кураж да дадем глас 
на своето възмущение срещу срамна-
та експлоатация на човешката лич-
ност и практиката да бъдат разгол-
вани (в буквалния смисъл на думата) 
със или без тяхно съгласие жени, мъже 
и деца чрез отнемане на личното им 
достойнство и почтеност до послед-
ната възможна степен. По всичко 
личи, че в днешна Америка стреме-
жът към печалба оправдава всякаква 
форма на самоунижение, в това число 
и интернет-проституцията. Трудно 
би могло да се очаква нещо друго в 
страна, в която гражданите по соб-
ствено желание разкриват из разни 
токшоу предавания най-обстоятел-
ствено душите си, като парадират 
със своите малки мръсни тайни, би-
дейки в услуга на низки настроения и 
форми на поведение, за които тради-
ционното определение „страсти“ би 
било дори същинска привилегия.  

Особена и привлекателна е тази стра-
на, Америка. Изобилие от таланти, 

енергия, щедрост и въображение; из-
обилие от неподправена добросърдеч-
ност сред „средностатистическите“ 
граждани. Държим водещи показатели 
в света по носители на Нобелова на-
града, по постижения в технологията, 
медицината, космическите изследва-
ния и благотворителните дарителски 
инициативи. Но сякаш не се чувства-
ме достатъчно загрижени за децата 
си, за да ги пазим от насилието, зало-
жено в порнографията – насилие също 
толкова реално, колкото и изстрелите 
с 9-милиметров револвер в гимназиал-
на класна стая. 

Малтретирането на 
жени, експлоатирани чрез 
порнография, в дейст-
вителност почти не се 
различава от малтрети-
рането на нашите най-
беззащитни съграждани 
от страна на тези, които 
винаги имат готовност 
да стрелят по някого. 
И в двата случая имаме 
съчетаване на пари с пър-
вична възбуда, за да може 
това да се услажда на 
най-примитивните ни ин-
стинкти. 
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И освен всичко и в двата случая на-
мираме оправдания, излагайки като 
аргумент „американския начин на жи-
вот“, защитаващ антисоциалните 
крайности в името на индивидуал-
ните права и свободата на словото. 
В крайна сметка тази страна като 
нищо може да се прекатури поради 
измамливо привлекателните поправ-
ки в собствената си конституция, 
внесени с цел неограничаване на чо-
вешките права.

И все пак не е нужно да преувелича-
ваме или драматизираме нещата. 
Мога ли откровено да твърдя, че с 
утвърждаването на Playboy.com от 
страна на Nasdaq ще се стигне до 
увеличаване броя на изнасилванията, 
кръвосмешенията и педофилските 
прояви? Не, не бих казал. Но пък от 
друга страна, ако приемем публикува-
на впоследствие статия в румънско 
издание на списанието Playboy като 
някакъв вид показателен белег, зна-
чи сме на прага на сурови времена. В 
тази статия се описваха начини, по 
които мъж може да нанася побой над 
жена, без да оставя уличаващи сле-
ди. Последвалият всеобщ смут беше 
толкова голям, че щеше да бъде съв-

сем логично компанията да прекрати 
окончателно разпространяването на 
своите издания. Но когато скоро след 
това аз си тръгнах от Румъния, по 
вестникарските будки вече се раз-
пространяваше следващият брой.

Тази случка ми напомня за една исто-
рия, която веднъж ми разказаха. Не 
знам доколко е действителна, но тя 
разкрива същността на проблема.

Преди много години езерото Ери из-
глежда е било толкова замърсено, че 
учените са се придържали към убеж-
дението, че това е довело до умърт-
вяването на всички видове живот в 
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него. И точно тогава някой открил, че надълбоко в помътнели-
те му недра обитава някакъв вид сладководни риби. Тези риби не 
били станали жертва на умъртвяването. Те просто преминали 
през мутация, която им дала възможност да оцелеят – на прак-
тика това било абсолютна необходимост за тях – в условията 
на мръсотията и токсичните остатъци в дънните наслоения. И 
учените стигнали до заключението, че навярно и ние постъпва-
ме именно така със себе си. 

Едва ли ще се превърнем в купчина непотреб-
ни отпадъци чрез използване на ядрени оръ-
жия. По-вероятно е да последваме съдбата 
на тези сладководни риби: да мутираме до 
степен на приспособяване към замърсената 
атмосфера около нас, придобивайки умение да 
подхранваме душите и телата си дори само с 
наличните токсични отпадъци, които сме поз-
волили постепенно да се натрупат на почти 
всички нива от социалния ни живот.  

С характерната американска изобретателност и решителност 
ние постигнахме доста успешно прочистване на езерото Ери. 
Бихме могли да подходим по същия начин и в сферата на социал-
ните недъзи, стига да имаме нужната проницателност, твърда 
воля и благоразумие, за да се заемем с това. На практика то е 
нещо, което дължим не само на себе си, но и на нашите деца. И 
повече от всичко то е наш дълг пред Този, Който изпълва личния 
ни живот, както и живота на всяко човешко създание, с безпре-
делна възвишеност, величие и любов.

Из книгата на о. Джон Брек, „С нас е Бог“,  
изд. „Омофор“, 2017.
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“

Роклята ти е прекалено разголена, кокетничиш, надебеляла си, напускай 
работа и готви като майка ми”. Как у любимия да разпознаем тиранина 
и какво да правим, ако вече сме жертва на насилие. Разказва Светлана 
Морозова - психотерапевт, сътрудник на центъра „Сестри”, автор на 
книгата „Неми сълзи“.

 

седем вредни съвета

Или как не трябва да се отнасяме  

с домашния насилник
Даря Рощеня, Светлана Морозова
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КАК ЧОВЕК СЕ ПРЕВРЪЩА В 
ТИРАНИН

Имаше опити за свързване на ти-
раничното поведение с вродените 
дефекти у такива мъже, разстрой-
ството на тяхната воля и поведе-
ние, които по-рано наричахме психо-
патии. Битува и друго мнение, че ти-
ранично и жестоко се държат хора, 
лишени от емпатия.

Но, ако разгледаме поведението на 
домашния тиранин извън семей-
ството, например във взаимоот-
ношенията с началника, колегите, 
даже от женски пол, то ще забеле-
жим, че той е напълно способен да 
разпознава емоциите на другите, да 
се държи вежливо и коректно. А кога-
то е вкъщи, поведението му рязко се 
променя. Затова не е редно да твър-
дим, че той не е способен да отчита 
емоциите.

Когато жената му казва: „Ти ме на-
раняваш“, „Не постъпвай така с мен“, 
трудно е да подозираме, че мъжът не 
разбира тези думи.

Причината за неговото поведение 
не е в емоциите, не е в това, какво 
чувства, а в това, какво мисли. Та-
къв мъж смята, че поведението му 
е допустимо. В неговите представи 
жената до него съществува за удов-

летворяване на нуждите му и няма 
собствени потребности.

Ако внезапно стане ясно, че жената 
обича не само него, но и близките, ра-
ботата си, хобито си, не е съгласна 
да посвещава цялото си време за об-
служване и удовлетворяване на него-
вото самолюбие, за него това е като 
да му заговори оживялата кафемелач-
ка. Ако предметът се е счупил, тряб-
ва да се поправи. Средства за поправ-
ката са властта и контролът, към 
които той се стреми с всички сили.

И все пак, откъде се взема тирани-
нът? Преди всичко домашният тира-
нин е донесъл своето поведение от 
собственото си семейство. Такива 
мъже растат в строго патриархални 
семейства или в такива, в които на-
силието е норма.

В строго патриархалните семей-
ства, където всичко е благолепно, а 
домочадието не смее да издаде звук, 
не е нужно насилието да бъде реали-
зирано. Жената сама тича да подре-
ди масата, да успокои децата, да лъс-
не тоалетната, независимо иска ли 
да го прави или не.

Отстрани всичко изглежда красиво, 
но емоционалният живот е заключен 
в твърди рамки: крачката вляво или 
вдясно се приема за бягство, а ско-
кът на място – за провокация.
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Мъжът от такова семейство със си-
гурност не разбира, че ситуацията 
може и да не устройва съпругата му: 
„В нашето семейство мама и татко 
правеха така. Ти не си правата, ти се 
нуждаеш от промяна“.

КАК НАВРЕМЕ ДА 
РАЗПОЗНАЕМ ТИРАНИНА

Разбира се, той не бие на очи още на 
първата среща. Внимателен е, ласкав, 
грижовен, подарява цветя и прави ком-
плименти, като всеки друг в бонбоне-
но-букетения период. И все пак още в 
началото може да се забележи негова-
та склонност към власт и контрол.

Например, жената идва с тоалет, 
който й се струва привлекателен, 
но чува: „Роклята е твърде разголе-
на, моята жена не бива да се облича 
така“. Или: „Виж как те гледат други-
те мъже. Защо им се усмихваш, флир-
туваш ли?“.

Отначало това изглежда приемли-
во – щом ревнува, значи ме обича. Но 
на практика, ако той ревнува, зна-
чи се отнася към нас като към соб-
ственост. Едва ли ще ни хареса, ако 
и занапред ще ни ревнува от съседа, 
случайния спътник в асансьора, съу-
ченика, колегата. Винаги ревността 
е сериозен признак за опасност.

Вторият алармен сигнал е посто-
янното сравняване с някого другиго. 

„Красива си, но предишната ми прия-
телка беше стройна, а ти, както виж-

дам, си леко закръглена. Ако отслаб-

неш, ще си идеална“. „Моята майка ме 

посрещаше на вечеря с първо, второ, 

трето. Ти трябва да правиш същото, 

щом започнем да живеем заедно“.

Разбира се, полезно е да се изказ-

ват пожелания. Но ако постоянно ни 

сравняват с „идеала“, който все едно 

няма достигане вече е опасно. Това 

означава, че мъжът игнорира реална-

та жена до себе си и се опитва да я 

манипулира: „Прави както ти казвам, 

защото иначе ще си лоша“.

Бързото развитие на отношения-

та, бурната страст, когато едва 

запознали се и не успели да се опоз-

наят започват сериозни отношения, 

е третият тревожен звънец. Ако 

партньорът настоява за бърза сват-

ба, преместване в друг град или даже 

страна, бъдете сигурни, че рискува-

те. В друг град ще се окажете сама, 

без близки и приятели, към които да 

се обърнете в случай на опасност.

На ранните етапи на запознанство-

то всички се стремим да бъдем при-

ятни. Никой никога не разкрива вед-

нага негативните си качества. Но 

ако мъжът стремглаво ви въвлича 
в сериозни отношения, криейки, че 
се намира във фактически развод, в 
отношения с жена, която е бременна 
от него, ако крие, че е без работа и 
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се представя за богаташ 

с временни затруднения, 

то всичко това трябва 

да ви кара да сте внима-

телни.

Изблиците на агресия, 

дори не към вас, а към 

„онзи боклук, който ме 

засече на пътя“, към по-

литика, началника, кога-

то мъжът тропа с крак 

и бълва огън и жупел, пла-

шейки ви, са много опасен 

признак и пети тревожен 

звънец. Агресията винаги 

е свидетелство, че той е 

способен да осъществява 

власт и контрол над вас.

Как да разпознаем тира-

нина? Във всички случаи съветът е 

един: ако нещо ви притеснява, не си 

казвайте: „Като цяло той е добър, 

нужно му е време“. Тръгнете си ведна-

га, колкото повече стоите, толкова 

по-трудно ще си тръгнете.

ВИНАГИ ЛИ ТИРАНИНЪТ СЕ 
ПРОЯВЯВА КАТО ТАКЪВ

Защо жените търпят и не си тръг-

ват? Домашният тиранин не тормози 

партньорката си постоянно. Отноше-

нията с нея изглеждат като цикъл на 

насилие, който има няколко фази.

Първа фаза – напрежение

Нищо не предвещава беда, но в от-
ношенията нараства напрежението, 
мъжът става отчужден и придирчив. 
Жената пита: „Какво се е случило, 
скъпи?“ В отговор чува: „Нищо. Непри-
ятности на работа“. Тя се старае да 
е ласкава, внимателна, но не помага.

Втора фаза – инцидентно насилие

Избухване, което трае един ден. Кога-
то мъжът избухва за пръв път, жена-
та се плаши: да не е полудял? Лицето 
му става червено, тропа с крак, чупи 
предмети. Избухването може да бъде 
съпроводено от физическо насилие. 
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Жената се чувства жертва, може 
да се обърне към лекар, да избяга при 
роднини, мисли, че отношенията са 
прекратени.

Трета фаза – „меден месец“

Изведнъж всичко се променя. Тирани-
нът се връща с цветя, подаръци и ду-
мите: „Извинявай, сгреших“. Опитва 
да се оправдава: „Ти ме изнерви. Мила, 
не прави повече така!“. Всичко е както 
преди, семейството се радва на пълно 
щастие. В този период жената искре-

но вярва, че случилото 
се е било досаден епи-
зод, който никога вече 
няма да се повтори.

Продължително време 
мъжът е ласкав и вни-
мателен, но напреже-
нието нараства и от-
ново се случва инци-
дент на насилие. Кол-
кото повече са тези 
инциденти, толкова 
по-трудно е за жена-
та да си тръгне: тя 
свиква с тези отно-
шения, свиква с „това 
е нашият живот“. По-
степенно „меденият 
месец“ се съкращава 
или съвсем изчезва, 
но жената се чувства 
разрушена и няма пси-
хическите и физиче-
ски сили да си тръгне.

КАКВО СЕ СЛУЧВА В ГЛАВАТА 
НА МЪЖА

Цикълът на насилие е средство за 
осъществяване на власт и контрол, 
но не можем да кажем, че поведението 
на домашния тиранин е премислена 
стратегия: „Сега ще крещя на жена 
си, така ще и покажа своята власт и 
контрол и тя ще бъде напълно подчи-
нена“. Когато мъжът реши, че негова-
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та жена се държи „неправилно“ според 
собствените му очаквания, то това 
предизвиква искрена спонтанна реак-
ция: „Как е възможно?!“

Действията му карат жената да се 
свие в собствената си черупка и да 
се подчинява безпрекословно. Виж-
дайки ефекта от поведението си, ти-
ранинът го повтаря отново и отново.

„ПРОМЕНИ ГО С ЛЮБОВ” – 
СЕДЕМ ВРЕДНИ СЪВЕТА

Като разбира, че случващото се не 
е нормално, жената се обръща за съ-
вет към роднини, психолози, на фору-
ми и даже отива в групи по „ведиче-
ска“ женственост. Естествено, там 
чува и вредни съвети.

1. „Когато той крещи, ти му отвръ-
щай с добро, прави всичко, което на-
режда“. Това води до нарастване на 
насилието в пъти! Ако няма противо-
действие, насилието расте лавиноо-
бразно.

2. „Промени го с любовта си. Ако го 
обичаш силно, той ще реагира със съ-
щото“. Но любовта си е любов, а на-
силието си е насилие.

3. „Роди дете“ – призовават трети, 
без да разбират, че няма нищо по-
ужасно от това, да доведеш в тази и 
така преобърната семейна система 
трети човек, който с нищо не е ви-
новен, и който след време ще пренесе 

вредните и опасни нагласи в новото 

си семейство.

4. „Опитай се да му обясниш, че ти е 

лошо и те боли“. Повярвайте, тира-

нинът прекрасно чува какво му гово-

рите, но ако е убеден, че „болката по-

мага на жената да се промени“, той 

няма да спре. Той много добре знае, че 

от неговите действия ви боли, няма 

нужда да му казвате.

5. „Той има травми от детството, 

трябва да му помогнеш да ги преодо-

лее“. А може ли въобще тиранинът да 

се промени? Да може, но когато сам 

поиска да го направи.

Опитите да заведете тиранина на 

семейна терапия, където всичко ще 

му бъде обяснено, са обречени на 

провал. Ако терапевтът не е дос-

татъчно подготвен в областта на 

домашното насилие, то тиранинът 

може да го манипулира и да предста-

ви жена си като насилница. Обикно-

вено, след терапията жените окон-

чателно изпадат в самоунищоже-

ние. Такива мъже се държат добре 

на сеансите, но навън увеличават 

насилието, преиначават всичко ка-

зано и обвиняват жената във всички 

грехове.

6. „Иди при врачките“. Християните 

добре знаят, че Църквата не одобря-

ва това, а на атеистите си струва 

да напомним, че напразно си губят 

времето и парите.
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7. „Тогава моли се за него!“. Но ако вяр-
вате, че Бог е длъжен да вземе вашия 
домашен тиранин, да го преформати-
ра като счупен компютър, да запише 
нужната програма и да ви го върне в 
приличен вид, то вие сте наивни. Бог 
не се противи на волята на самия чо-
век, даже на тиранина. Ако в семей-
ството ви има проблем, то трябва 
нещо да се направи. С молитва може-
те само да си давате сили, но са нуж-
ни решителни действия.

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ЖЕНАТА В 
СИТУАЦИЯ НА НАСИЛИЕ

Обикновено жените, попаднали за 
пръв път в такава ситуация, изпит-
ват тревога, страх и чувство за 
вина. Ако благодарение на възпита-

нието си и неопитността, жената 
не успее да реагира на сигналите за 
наличие на насилие навреме, с тече-

ние на времето, когато осъзнае, че 

е попаднала в система, от която не 

може да се измъкне, изпада в депре-

сия.

Побоите оставят напоправими сле-

ди: на мястото на бившите травми 

се развива съединителна тъкан, кое-

то може да доведе до отключване на 

злокачествени образувания.

Развиват се заболявания, при възник-

ването на които е значим психоемо-

ционалният фактор, например, арте-

риална хипертензия, неспецифичен 

язвен колит, невродермит. Някои с 

години се оплакват от болки с неясен 

произход, посещават различни спе-
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циалисти, но не могат да се излеку-

ват и даже не откриват причината 

за болестите.

Алкохолизмът и наркоманията твърде 

често са следствие от насилствена-

та домашна обстановка. Но ако към 

пиещия мъж обществото е снизхо-

дително, то към жената, изпитваща 
проблеми с алкохола, то е настроено 
еднозначно негативно. Даже близки-
те се отказват да помагат, смятай-
ки я за маргинал. Всичко това влоша-
ва и така сложното й положение.

Някои жени се самонараняват, защо-
то смятат, че физическата болка 
измества душевната. Така те реално 
могат да стигнат до самоубийство.

Често свещениците също усложня-
ват ситуацията. Някои от тях съ-
ветват битата жена да търпи и 
да се смирява; даже обещават, че в 
отвъдния живот тя ще получи мъче-
нически венец. За щастие, броят на 
образованите и адекватно мислещи 
свещеници е достатъчно голям.

Одобрява ли Църквата домашното 
насилие? Не. Това е записано в со-
циалната програма на Руската пра-
вославна църква, която съдейки по 
случващото се, много малко от нас 
са прочели.

Уви, в главите ни царят къде по-влия-
телни предразсъдъци: „Мъжът е глава 
на семейството и може да прави с до-

машните си всичко, което поиска“ или 
„Жените трябва да се подчиняват на 
мъжете си“.

Огромната беда се състои в това, че 
тези изречения са извадени от кон-
текста и с тяхна помощ можем да 
докажем каквото си искаме. Ако раз-
гледаме цитата от Посланието на 
св. апостол Павел до ефесяните, то 
изискването за подчинение на мъжа 
е свързано с това, че отношенията 
между мъжа и жената са уподобени 
на отношенията между Христос и 
Църквата. Ако мъжът не се уподобя-
ва на Христа в готовността си да се 
грижи за жената, да я възлюби, осве-
ти, ако се държи така, че неговите 
действия повече приличат на нена-
вист и причиняват зло, то значи же-
ната е свободна от задължения към 
такъв мъж.

„Как ще си тръгнеш? Имаш деца, 
трябва им баща“ – това е аргумент 
на някои от близките на жертвите 
на домашно насилие. Обаче не всеки 
баща е нужен на децата. Утопия е 
майките да смятат, че ще могат да 
отгледат деца в обстановка на наси-
лие, без това да им се отрази нега-
тивно.

Децата разбират нашето подсъзна-
ние, дори когато майката не говори 
за отношението към нея или се ста-

рае да прикрие бащата пред детето, 

те усещат нейното тревожно със-
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тояние. В тези случаи малките деца 

често развиват чувство за вина: „На 

мама й е лошо, защото аз съм лош“.

Свидетелите на насилието могат да 

страдат от страхове, да се държат 

агресивно по отношение на другите 

деца в колектива или обратно – да 

бъдат потиснати и неспособни да се 

защитят, да страдат от необяснимо 

главоболие или болки в стомаха. Това 

в науката се нарича вторична викти-

мизация.

Често самите деца също са жертви 

на насилие, част от майките ги из-

ползват за гръмоотвод, чувствайки 

приближаването на акта на насилие. 

Например, такива майки казват на 

съпруга си, че детето е направило 

беля в училище или е получило двойка. 

Тогава тиранинът изсипва гнева си 

върху детето, а за майката остава 

само част от него.

Случва се родителят да бие деца-

та си, да ограничава контактите 

им с околните, да ги принуждава да 

лъжат какво се случва в семейство-

то. Нерядко сме свидетели и на сек-

суално насилие по отношение на де-

цата. Ако жената смята, че оста-

ва с мъжа си изключително заради 

детето, тя прави грешка, защото 

всъщност му причинява непоправи-

ма вреда.

ВЪЗМОЖЕН ЛИ Е ДОГОВОР С 
ТИРАНИНА

В ситуация на насилие всяка жена се 
опитва да го направи.

Важно е да помним за четирите пра-
вила:

Не се оправдавай. 

Не спори. 

Не се защитавай. 

Не обяснявай.

Тиранинът не се интересува от сми-
съла на вашите думи, за него е важно 
да предизвика диалог по всякакъв на-
чин. Спомнете си как професор Пре-
ображенски в „Кучешко сърце“ отго-
варя на предложението да купи спи-
сание в полза на гладуващите деца в 
Германия?

– Не искам.

– А защо не искате?

– Не искам.

Когато ви питат: „А защо не иска-
те?“ – това означава, че за питащия 
не е важен вашият отговор, за него е 
важно да ви притисне.

Изказвайте мнение веднъж и по съ-
щество. Отстоявайте своето без 
вариации, постоянно връщайки се към 
вече казаното. Могат да ви нарекат 
глупачка, но повярвайте, така е по-
добре, отколкото да ви манипулират.
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Много жени, преживяващи насилие, 
се опитват да обяснят на тирани-
на колко ги боли, как не искат той да 
постъпва така с тях. Но мъжът не 
чува. Защо? Защото жените не под-
крепят своите думи с нещо солидно. 
Следващата крачка е поставяне на 
ултиматум:

„Ако продължаваш така, то…“ Възмож-
ни варианти: „… ще те напусна“ (ако 
имате къде да отидете), „…ще започ-
на работа“ или някакво друго условие.

Нужно е да направите тази крачка 
само ако сте убедена, че всичко е ре-
ално осъществимо и плацдармът е 
подготвен. Винаги трябва да опреде-
ляте срока това да се случи. Напри-
мер: „Ако в следващата половин годи-
на физическото насилие се повтори, 
то аз ще направя следното…“.

Но поставянето на срокове е по-ва-
жно за жертвата. Ако поставеното 
условие не се изпълнява, то тирани-
нът още повече се убеждава, че може 
да продължи без последствия агреси-
ята си, при това с нова сила.

Уви, ожесточаването на насилника 
обикновено се случва именно когато 

жената каже: „Край, напускам те“. 

Психологическото насилие може да 

се превърне във физическо, а ако 

тиранинът е ударил, то може и да 

убие. Затова е нужно да се тръгва 

без предупреждение, а имуществе-

ните въпроси да се оставят на ад-

вокатите.

Тръгвайки си, „затворете вратата 

от другата страна“. Изчезнете вед-

нага, в това число и от социалните 

мрежи. Предупредете роднините и 

познатите, които без да искат, мо-

гат да издадат вашето местонахож-

дение. Предварително подгответе 

място за убежище. Напускането на 

тиранина е трудна психолоческа ди-

лема, затова често жените си тръг-

ват, но се връщат отново.

Някои жени дори могат да изпаднат в 
истинска абстиненция без своя ти-
ранин. Важно е в такъв период да не 
са сами, например да посещават ано-
нимни групи или да общуват с тези 
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роднини, които ги поддържат безу-
словно.

КАКВО ПОВЕДЕНИЕ Е 
ЖЕЛАТЕЛНО ДА СЛЕДВАТ 
БЛИЗКИТЕ И ПРИЯТЕЛИТЕ

При жените, на фона на депресивни и 
субдепресивни състояния, се наблю-
дават объркване и неразпознаване 
на агресията. Например, близките, 
настояващи да се раздяла с насилни-

ка, са удивени когато тя го защита-
ва – „той не е толкова лош, подари ми 
цветя за рождения ден, той е добър, 
когато не троши мебелите“.

Важно е да сме наясно, че тези жени 
имат проблем със самоуважението. 
Те перманентно се намират в със-
тояние, в което не се съобразяват с 
мнението им, с потребностите им. 
Рядко съумяват да защитят граници-
те си, а често даже не усещат тях-
ното нарушаване.
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Такава жена не трябва да бъде при-
нуждавана да избяга от домашния 
тиранин: тя е осведомена за тази 
опция, но не може да го направи вед-
нага, защото не е готова или има 
други причини: липса на жилище, 
средства за съществуване, здраво-
словно състояние. Напускането е дъ-
лъг процес.

Понякога жена, подложена на домашно 
насилие, въвлича в тези травмиращи 
отношения трети лица, постоянно се  
оплаква от изверга съпруг, но нищо 
не прави, за да промени ситуацията. 
Ако сте нейна роднина или приятел-
ка помнете, че никой не ви е възлагал 
мисия за спасението й. Като всеки 
човек и вие имате потребността да 
бъдете защитен от травмираща ин-
формация.

Щом не искате да слушате подроб-
ности за скандалите, то имате пра-
во да кажете: „Нека сменим темата“. 
Можете даже да поставите условия: 
„Моля да не ме безпокоиш в един часа 
през нощта заедно с пияния си съпруг, 

не ме принуждавай да решавам твои-
те проблеми“.

Това, че поставяте условия и защита-
вате своите граници, е най-доброто, 
което можете да направите за нея.

Важно е да знаем, че даже психоте-
рапевтите трудно работят със слу-
чаите на домашно насилие. Но психо-
терапевтът има необходимата под-
готовка и знания, а роднините нямат. 
Можете да поискате професионална  
помощ и от телефон на доверието. 
Ще е полезно и за вас, и за този, който 
е подложен на домашно насилие до вас.

Стратегията на домашния тиранин 
е насочена към изолация, затова ако 
се разхождате с такава жена в парка, 
или пиете кафе, посещавате инте-
ресни места и събития, вие вече му 
противодействате. Не губете на-
дежда, всичко е поправимо.

Превод: презвитера Жанета 
Дилкова-Дановска

Източник: www.pravmir.ru
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Маргарита Друмева

Текстилните скулптури 
на Маруся и Таня Калимерови
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Българската „Стълба към небето“ 

пресече цялото пространство на 

римския музей в септемврийската ве-

чер на 2005 г., а върхът й се изгуби ня-

къде в свода. Посетителите, навили 

крачоли поради изсипалия се над града 

порой, наблюдаваха непредвиденото 

пулсиращо от светкавиците приказ-

но светлинно шоу, сякаш цялата при-

рода демонстрираше своята съпри-

частност към стремежа на две бъл-

гарски жени към небесните висоти. 

Маруся и Таня Калимерови, признати 

от Римската академия „Тиберина“ за 

„посланички на българското изкуство 

по света“, с всяка своя творба изявя-

ваха виталността на своя български 

ген, изтъквайки вдъхновението, по-

черпено от българския си корен. Този 

изначален национален привкус, въп-

лътен в монументалните текстил-

ни стенни пана на Маруся и малките 

пластики на Таня, присъстват днес 

в ежедневието и естетиката на де-

сетки хора по целия свят от различни 

народи и култури. Животът на двете 

сестри е толкова наситен със сми-

съл и непрекъснато разширяване на 

вътрешните им вселени, че времето 

у тях протича по различен начин – за 

малко дни е минало много време. Едва 

ли можем да предположим какво щеше 

да се случи, ако Маруся преди няколко 

месеца не беше напуснала този свят 

и не беше изкачила своята „Стълба 

към небето“. Навярно в новата синя 

обител тя продължава да тъче свои-
те светли пана с нова любов и сила, 
вдъхновена от небесния си корен. За 
изминатия път, за сбъднатите и съ-
нувани въжделения разговаряхме с 
Таня Калимерова, която гостува в 
дома ми и насити пространството 
с напевния български език, който бъл-
гарите, живеещи в Италия, говорят, 
подчертавайки мекотата и благород-
ството му. В разговора ни не беше 
водещо любопитството, а усещане-
то за гмуркане в дълбокото на душа-
та, когато колкото повече научаваш 
за другия, толкова повече сам себе си 
подреждаш отвътре.
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Таня, откъде идва фамилията  ви – 
Калимерови, и тази любов към тек-
стилното изкуство? 

От един прякор... Ние сме пета ге-
нерация текстилци. Нашите деди са 
били занаятчии и са работили с тек-
стил. Още моят прадядо в турско 
време е търгувал в Гърция и Турция с 
текстилни изделия. 

Дядо бил сериозен мъж, леко намръ-
щен и не говорел много. И когато се 
връщал от търговските си дела в 
Гърция и Турция, всички му казвали: 
„Кажи поне една калимера!“ Сиреч, 
кажи поне едно „добър ден“. И оттам 
му дали прякора „Калимера“, та и це-
лият ни род сега носи фамилията Ка-
лимерови... 

А майка ми пееше – беше сопрано, 
баща ми – баритон. Вуйчо ми Дандо 
пък е бил сценограф и е правил деко-
рите в Младежкия театър...

Значи носите в гените си усет 
към музиката и текстила едновре-

менно. Маруся сякаш от самото 

начало се е самоопределила като 

художник. При Вас може би е има-

ло битка – на коя муза да отдадете 

сърцето си?

Любовта към музиката и работата с 

текстил е една и съща у нас двете. 

Заедно със сестра ми отраснахме 

в изключителна творческа среда и 

беше много приятно – тя учеше в Ху-

дожествената академия, аз – в Музи-

калното училище, оперно пеене в класа 

на Елизабет Рутгерс. Изключителна 

личност беше тя – холандка, която 

преди войната е била солистка във 

Виенската опера. Там се запознала 

със своя съпруг – българин, много до-

бър флейтист. След войната двамата 
дошли в България и аз имах щастието 
тя да бъде мой вокален педагог. 
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Помня я като изключително фин чо-
век. Много е важно кой ще е първият 
преподавател в живота ти. Освен 
всичко друго, тя ни учеше как трябва 
да се държим на сцената. Операта 
не е само пеене и единствено човек, 
който е бил на сцената, може да те 
на учи на нейните тайни. Преподава-
нето е много голяма отговорност. 
Разбира се, важно е да се шлайфа 
гласът, за да имаш перфектна тех-
ника, но това съвсем не е достатъч-
но. Публиката винаги усеща и прави 
разлика кога един пианист е „машино-
писец“, т.е. с перфектна техника, но 
без емоционален заряд. Когато пусна 
записи на Панчо Владигеров – Млад-

ши, например, на всички прави впе-
чатление колко благородна е ръката 
му. Разбира се, той идва от музикална 
фамилия – баща му, дядо му, майка му 
е била оперна певица. Той знае как да 
извайва фразата до съвършенство...

Тогава съм пяла и много камерна му-
зика. Елизабет Рутгерс, освен че 
беше Моцартова певица във Виен-
ската опера, е правила много тур-
нета и с камерна музика. Така че тя 
ми даде това чувство – много рафи-
нирано... Понякога е изключително 
трудно да изпълниш кратко произве-
дение, където трябва много прецизно 
да дозираш гласа, за да подчертаеш 
текста – малко са хората, които при-
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тежават такъв усет и още по-малко 
тези, които успяват да го предадат 
на поколенията след тях... 

За един оперен артист вероятно 
връзката с Италия е много естест-
вена. Вие как свързахте живота си 
с тази страна?

В Консерваторията в София учих 
само една година. Моят професор ми 
каза, че е по-добре да отида да уча 
най-напред в Австрия, след това в 

Унгария и Италия. Но трябваше да се 

явя на изпит по пеене и балет.  За да 

подготвя танц, представяйки един 

персонаж от някоя опера, отидох в 

Музикалния театър „Стефан Маке-

донски“ и се срещнах с хореографа на 

театъра – майката на Жана Яковлева 

(директор на Българския институт в 

Рим). Спомням си, че бях твърде ам-

бицирана и за три репетиции научих 
танца, поради което тя не искаше 
да приеме хонорар от баща ми като 
каза, че това много трудно се пости-
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га дори от професионални балерини. 
В детството си, че и по-късно, ние с 
Маруся гледахме много балетни спек-
такли и имахме страхотно чувство 
за ритъм. Дори когато по-късно пра-
вехме съвместни изложби, много хора 
казваха, че в нашите произведения се 
чувства музиката и ритъмът... 

Сестра ми, докато работеше в ате-
лието си, слушаше много музика – сим-
фонична, камерна, оперна. И по време 
на първата й изложба в един замък, 
близо до Абруцо в централна Италия, 
един мой колега тенор беше толкова 
впечатлен от нейните творби, че 
дойде втори път и й подари касета с 
толкова музикални произведения, кол-

кото гоблени имаше на изложбата, 

като всяка музика съответстваше 

на една нейна творба. Какво нещо е 

публиката! Такава чувствителност – 

някой да отдели време да търси му-

зикално произведение, да приготви 

запис, да дойде специално да й го по-

дари... Такова дълбоко общуване! Ар-

тистът остава „наелектризиран“ и 

това е голям стимул да даде всичко 

от себе си при създаване на следва-

щите си творби...

Маруся беше изцяло отдадена на из-

куството и създаваше своите произ-

ведения от сутрин до вечер. Много й 

харесваше архитектурата на Рим...
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Разкажете ни още малко за Мару-
ся преди да дойде при Вас в Рим, за 
нейния софийски период.

Тя знаеше много добре френски език, 
понеже с нея сме ходили на френска за-
бавачка. И можеше да завърши френ-
ска филология, но повече от всичко 
искаше да учи текстилно изкуство 
в Художествената академия. Затова 
не се отказа и кандидатства седем 
поредни години, докато я приемат. 
Междувременно работеше на лети-
щето и там използваше знанията си 
по френски. През последната година 
от нейното следване, в Академията 
дойде професор Марин Върбанов, кой-
то оказа огромно влияние върху нея. 
Той умееше да види уникалното у все-
ки студент и знаеше как да го развие. 
Осъществяваше специфичен диалог с 
всеки студент и успяваше да извлече 
неговия вътрешен натюрел.

Това е съвършеното преподаване. 
Защото има случаи, в които още от 
самото начало учителите ти създа-
ват страхове. Например, аз тук ви-
наги съм имала преподаватели, кои-
то никога не са претендирали и из-
исквали от нас да правим неща, кои-
то не са в нашата природа. Но съм 
имала и такива учители, които нала-
гат нещо чуждо, непривично за теб 

и така създават артисти–шаблони. 
Публиката веднага усеща фалша, за-
щото артистът няма сила, без зна-
чение в коя област на изкуството се 
реализира...

Със сестра ми сме били много щаст-
ливи – тя с нейния професор Марин 
Върбанов, който пристигна от Фран-
ция, Австралия и беше с освободен 

дух. И веднага усети студентите с 

подобна на неговата чувствител-

ност. Изключително щастие е да по-

паднеш на такива хора в началото на 

творческия си път... 

По време на следването си, тя купи 

голям вертикален стан, който заема-

ше почти цялата стена в софийския 

й дом. Именно на него създаде свои-

те монументални стенни пана, беше 

направила дори тъкана икона от тек-

стил... Когато дойде в Италия, пора-

ди липса на стан, „тъчеше“ с хартия, 

преплиташе я по особен начин и се 

получаваха страхотни неща. 

Сега подготвих една изложба, в коя-

то използвах техниката на моята 

сестра. Когато тя дойде в Италия, 

нямаше стан и един професор я по-

пита дали не й липсва станът. А тя 

му отговори: „Професоре, може да се 

тъче с всичко“. И започна да „тъче“ – 
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да преплита с хартия. Станаха из-

ключително красиви картини и съм ги 

подготвила за изложба. Неприятното 

е, че има и такива артисти, които 

копираха техниката й и я използваха 
твърде опростено, дори без да пре-

плитат – това е толкова обидно, с 
всичките възможности на тази тех-
ника. А като си помислиш, сега на 
компютър може да се направи всичко. 
Защо трябва да използваш тази уни-
кална техника и да я изкривиш?!...
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Кога се роди вашият изключителен 
тандем? Как стана така, че Вие на-
правихте професионален завой и за-
почнахте да творите в областта 
на малката текстилна пластика?

Дълги години ние двете живяхме раз-
делени – по-точно девет години. Аз 
отидох в Рим на 24-годишна възраст 
(през 1980 г.) и започнах да уча в Му-

зикалната академия „Санта Чечилия“. 

После ходих по различни фестивали, 

правих кино, занимавах се с оперно 

пеене и бях кореспондент на радио 

„Христо Ботев“. А Маруся учеше в 

Художествената академия в София, 

специалност „Текстил и мода“ – през 

това време общувахме само чрез пис-
ма и по телефона. 
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Първата й изложба в Италия органи-
зирах след промените през 1989 годи-
на, когато тя дойде с 36 гоблена – за 
тази изложба вече стана дума. Пом-
ня, че и двете имахме страх – дали 
ще се познаем, не знаехме колко сме 
се променили. Оттогава започнах да 
организирам нейни изложби в Италия.

А моето първо участие с текстилна 
пластика в чужбина беше в Германия 
и имах голям успех още с първото си 
произведение, което сега е притежа-
ние на едно кметство там. Предста-
вляваше яйце от сизал, дълго около 
20 сантиметра, в оранжев слънчев 
цвят и с деликатни преливания на 
цветове отстрани. На фестивалите 
на малкия текстил ни задължават да 
се побираме в определен размер – 10 
х 10 см, например, или 7 х 7 см. Макси-
малният размер на произведението 
трябва да бъде до 20 см. Всеки кон-
курс си има своя регламент...

И така, малката текстилна пласти-
ка ме завладя...

Колко е популярно текстилното 
изкуство в Европа и света? Не бих 
казала, че и тук в България често 
можем да видим подобни изложби...

За текстилното изкуство знаят мал-
ко хора. Повече се знае за занаятчий-
ството, но самото изкуство като 
такова не е познато. Постепенно в 
Европа текстилният занаят става 
изкуство, по-специално в скандинав-
ските страни, Франция, Англия, Ис-
пания и Германия – произведения от 
текстил се излагат в най-големите 
музеи, стават притежание на част-
ни колекции. В Италия не са много 
артистите, които се занимават с 
текстилно изкуство. Обикновено 
е познат гладкият стенен килим, с 
техниката на гоблен...

Маруся правеше големи, мащабни го-
блени,  стилът й е 3D, така да се каже, 
като скулптури от текстил, много 
внушителни. Впрочем, тя откри свой 
собствен стил на основата на бръч-
ника, но го разви като своя техника. 
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Много е интересно, защото никой не 
може да разбере как се прави това. 
Италианците непрекъснато ни пита-
ха как се прави това, предполагаха, 
че слагаме някаква метална основа, 
за да седи „скулптурата“ изправена. 
А тя не слагаше нищо в основата, но 
тъчеше всичко на стана си в София, с 
него вършеше чудеса. 

В света на текстила всичко е толко-
ва фантастично! Но и този, който гле-
да, трябва да има любов и любопитни 
очи, за да му е интересно. Това е скъ-
по изкуство – влагат се много пари в 
материали, след това текстилните 
пана трябваше да се боядисат – все-
ки автор има своите цветове... Това 
е дълъг процес и всичко има цена. Но 
хората не знаят колко труд, време и 
посвещение трябват, за да се получи 
тази цветна вълшебна приказка... 

Знаем от историята, че навремето 
е било много разпространено една 
благородническа фамилия да подарява 
гоблени на друга – това е било знак, 

че фамилията заема високо място в 
социалната йерархията, ако има го-
блени вкъщи. 

Това, което Маруся правеше, не беше 
точно гоблен, понеже е 3D и е много 
атрактивно и експресивно изкуство, 
нещо подобно на скулптура. Фран-
цузите го наричат „тисаж кюльте“ 
(„тесути скулпити“ на италиански) – 
скулптура, която виси на стената. 
Такова стенно пано в една къща съз-
дава абсолютно друга атмосфера.

Може би такива стенни текстилни 
пана изискват по-големи простран-
ства. Доколко хората притежават 
такава естетика и слагат на сте-
ната си вашите произведения?

Преди години държавните институ-
ции купуваха много произведенията 
на Маруся – три български министер-
ства притежават нейни творби, мо-
гат да се намерят и в Националната 
галерия, в НДК, В БулБанк. Навсякъде 
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по света, редица частни колекционе-
ри притежават нейни произведения. 
Например един колекционер от Фран-
ция, който купи после и някои мои 
творби. Той имаше огромна къща, на-
право палат във Франция, ходили сме 
там с Маруся много пъти. И още на 
стълбите има наши текстилни скулп-
тури, а също и гоблени по стените. 
Човекът притежаваше складове с 
климатици и много хора работеха за 
него. Той колекционираше творби от 
най-големите световни художници, 
Пикасо, например... 

Човекът почина и мислехме с Маруся 
да му направим омаш (възпоминание), 
да му посветим изложба, понеже беше 
един от малкото хора, които истин-
ски ценяха текстилното изкуство. 
За съжаление, такива хора не са мно-
го по света. Много холивудски арти-
сти колекционират текстилно изку-
ство в античен стил, понеже имат 
огромни къщи, вили, резиденции. А за 
съвременно текстилно изкуство има 
съвсем малко колекционери. През по-
следните години има възраждане на 
текстилното изкуство, особено във 
Франция, където правят много тек-
стилни изложби...

Почти не съществуват в света из-
куствоведи, които да анализират и 
да се интересуват дълбоко от тек-
стилното изкуство. Това са обикно-
вено артисти, които имат интерес 

и към историята и познават твор-
чеството на други артисти като 

тях в тази област. Много често при-

вличахме специалисти-изкуствоведи 

от други области и някои от тях са 

щастливи, че намериха едно уникално 

неизследвано поле в изкуството. Но 

те са много малко, а трябва да се учи 

много, понеже изкуството е много 

специфично. 

Интересно е, че хората обикнове-

но си тръгват от нашите изложби 

щастливи и се чувстват обогатени и 

развълнувани, отнасяйки хубава емо-

ция и чувство, че са се доближили до 
едно изкуство, което не е много попу-
лярно. Имаше хора, които следяха кога 
сестра ми ще има следваща излож-
ба – още от самото начало на нейния 
творчески път. И винаги идваха на 
наши събития – така – създаваш не 
само изкуство, но и прекрасни емоции 
и диалог с много хора. Сега живеем в 
трудни времена, особено за хората, 
които се занимават с изкуство.

Вашата индивидуална и обща твор-
ческа биография е завидна. Разка-
жете ни за многобойните ви излож-
би в България, в Италия и по света.

В София обикновено правехме из-
ложби със Съюза на художниците на 
„Шипка“ 6. Имаме много заснети фил-
ми и репортажи от БНТ, телевизията 
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ни следеше, когато имахме изложби в 
България. Имаше период, в който Ма-
руся ръководеше секция „Текстил“ към 
Съюза на художниците и непрекъсна-
то организираше изложби. 

По-късно тя стана постоянен член на 
есенния салон на „Гран Пале“ в Париж, 
построена за Парижкото изложение 
през 1900 г. Когато честваха 100 го-
дини от откриването на прословута-
та изложбена зала, бяха включили в 
експозицията и произведения на Ма-
руся... 

През 2005 г. започнахме заедно да 
правим изложби, като междувремен-
но аз участвах във фестивали по 
света с малки пластики от текстил 
и коприна – в Америка, Австрия, Гер-
мания, Унгария... Текстилното изку-
ство е много елитно и има малко ар-
тисти, които са му се посветили. А 
сестра ми, макар да беше мъничка на 
ръст, правеше големи гоблени.

Фантастично е, защото ние двете 
се допълвахме. Най-напред започнах-
ме да организираме заедно изложби 
в Министерството на културата в 
Италия. Работехме заедно в атели-
ето, но всяка една от нас си имаше 
свой стил. За всички външни хора 
беше много чудно това, че ние ра-
ботехме заедно в едно и също прос-
транство, но не си влияехме една на 
друга. В такива случаи, искаш – не 
искаш, вземаш нещо от другия. А при 

нас не беше така. И двете имаме 

много силни характери и индивидуал-

ност.

Моите произведения съществуват 

като малка пластика. Интересно е, 

че когато правехме изложби в Ми-

нистерството на културата в Рим, 

идваха студенти от Университета 

по архитектура, които буквално из-

следваха моите малки текстилни 

„скулптури“ и ги възприемаха като 

макетчета на големи архитектурни 

обекти. Тези проекти съм ги правила 

през 90-те години, тогава тексти-

лът беше много традиционен. 

През 1997 г. бях направила една голяма 

скулптура – за тогавашното време 

това беше супер авангардна работа. 

Артистът трябва винаги да анти-

ципира, да предвижда  времената, не 

бива да се повтаря, а да се стреми да 

стигне пръв преди другите. С моята 

сестра никога не сме обичали да вър-

вим по утъпкани пътища, както и да 

се влияем от чужди идеи.  

Правили сме изложби в най-важните 

музеи в Рим – в замъка „Сант Андже-

ло“, Палацо „Валентини“, Палацо „Ве-

неция“... Последната изложба беше 

през 2015 г. в „Ара Пачис“ – най-голе-

мия музей на Рим, където участвахме 

с две инсталации – „Пътят на надеж-

дата“ и „Огънят на надеждата“, в кои-
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то беше включен и гобленът на Ма-

руся, който възпроизвежда икона на 
Богородица от Несебърската школа 
през XVI в. 

Ние работим и с хартия. Осъщест-
вихме изложба в посолството, която 
не е правена специално за мястото. 
Но понеже използваме една специална 
японска хартия, създаваше се илюзия-
та, че поставките за свещниците са 
от мрамор и че специално са направе-
ни за това място. 

Както и в замъка „Сант Анджело“ – 
там всеки ден минават по 10 000 
души от цял свят. Предоставиха ни 
седем малки стаички, свързани една с 
друга, в които да направим изложба-
та. Боядисали са стените бели, само 
горната част са оставили така, как-
то е била нарисувана. (Има един таен 
пасаж, който преминава от замъка 
„Сант Анджело“ във Ватикана...) И 
тези картини, които ги бяхме изложи-
ли в посолството, и в замъка „Сант 
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Анджело“, изглеждаха в същите цве-

тове... Хората мислеха, че специал-

но сме направили картините в тези 

цветове... Даже на една от стени-

те открихме древна историческа 

рисунка със същите цветове като 

нашата скулптура, която сложихме 

пред стената. Журналистите пи-

саха, че изкуството преминава от 

един век в друг, но винаги си остава 

изкуство...

За хора от вашия мащаб и широко 

мислене в областта на изкуство-
то със сигурност има много нере-
ализирани идеи... За какво не стиг-
на времето?

Минаха вече 6 месеца, откакто я 
няма. Но болката е още много сил-

на. На мнозина наши приятели тя липс-
ва изключително много. Имаше чиста 
душа и с всеки имаше какво да си каже. 
До последно се бори за живота си, но-
сеше надеждата до края и имаше мно-
го силен дух. Не я видях да пророни и 
една сълза. Не можахме да предвидим, 
че операцията може да ускори неща-
та към края. Имаше я болестта, но не 
сме я приемали като болест. Болката 
е още много силна и все още не мога 
да предприема някои действия за пуб-
ликуване на архивите ни, все още това 
е нещо много съкровено, интимно. 

Тя има много произведения, които все 
още не са показвани в изложби, поне-
же животът й беше посветен изцяло 
на изкуството. Затова искам сега да 
направим един център за текстилно 
изкуство, както си мечтаехме с нея. В 
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Европа все още няма специално място 
за това изкуство, има музеи, църкви и 
прочие места за всякакво друго изку-
ство. Но и времената се промениха, 
още по-трудно става да осъществя 
тази наша мечта.

Общуването с Таня Калимерова съз-
дава усещане за непресъхващ извор. 
Не успяхме да си говорим за „Града на 
изкуствата“ – Париж, където двете 
сестри са пребивавали известно вре-
ме и са вдишвали въздуха на свобод-
ното изкуство. Нито за невероятния 
шанс на Таня Калимерова да преживее 
творческия кипеж и да се докосне до 
работата на трима легендарни фил-
мови режисьори, които едновременно 
снимат филми в студията „Чинечи-
та“ – Франко Дзефирели („Травиата“), 
Федерико Фелини („И корабът пъ-
тува“) и Серджо Леоне („Имало едно 
време в Америка“)... Нито за други-
те изложби, размисли, срещи, хора и 
преживявания... Отлагаме неохотно 
този разговор за следващата среща. 
Оставам с чувство на пълнота, ся-
каш съм намерила съкровище.
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