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За думите и хората

Някак стана дума за това, че трябва да си поз-
волим всичко, от което имаме нужда. Беше ре-
шила да не отлага повече нищо, да не отлага 
удоволствието, веднъж и завинаги да постави 
себе си на първо място, без значение кой ще пла-
ща цената. Проблемът е, че обикновено някой 
страда – отбелязвам. Не иска да мисли, че някой 
страда. Като цяло – не иска да мисли. Иска само 
този „някой” да не е тя. Защото, казва, нали сме 
създадени с някаква цел – каква да е тази цел, 
ако не ние самите?! Кой знае изобщо какво е чо-
векът, от какво се води и накъде...

Жената е почти непозната. Тя ми разказва за 
трудния си живот, за многото разочарования, за 
лутането си – от работа на работа, от ръце в 
ръце – в търсене на път и спасение. Пътят оба-
че все се въртял между стените на един капан, 
от който не вижда изход – заради детето, зара-
ди бедност, заради страх. Споменава за срещи 
с някой и друг свещеник, после за будистки гуру, 
после за препоръчан специалист – парапсихолог. 
Все в търсене на помощ. Борбата за доверието 
й спечелил парапсихологът. Нарича го „учителя”, 
слуша го, пита го какво да направи или да не на-



2 33

прави. Той й „познава”, съветва я, на мо-
менти й говори с несвои гласове. Тя се 
плаши и още повече се респектира. Дава 
й някакви изготвени от него молитви. Тя 
ги чете всяка сутрин и вечер. 

Кръстена е в православната църква. Но 
сега се е разочаровала. Знае, че в църк-
вата също има сутрешни и вечерни мо-
литви, но някак не й вдъхват доверие. С 
тези молитви е друго – те я успокояват. 
Чете ги, защото вярва на гуруто. Смя-
та, че работят.

Жената е хубава, умна, добре образо-
вана, малко измъчена, но жива и чувст-
вителна. Вярва, че църквата е „просто 
една комерсиална организация”. Вярва, 
че вече е на добър път, защото извед-
нъж е почувствала, малко след като се е 
запознала с „учителя”, че има някой, кой-
то разбира живота й. И е намерила себе 
си в една свобода и чувство за сигур-
ност, които й дава този помощник. 

Както е думата – вместо да не кажа 
нищо, казах нищо. Посипах я с предупреж-
дения за вредата от такива „учители”, с 
непоискани възгледи на църквата за този 
тип духовни упражнения с неочакван поня-
кога край, с оправдания и разсъждения за 
православието. Но тя нямаше свободно 
място за абстрактни разсъждения и съ-
вети. Колкото до православието – умът 
й литна в разкази за духовници с паранор-
мални прояви, за които чела някъде. Нищо 
друго в него не я вълнуваше.

Иска да е напълно свободна. Не разбира 
какво значи да си свободен от злата си 
воля, защото смята, че е добър човек. 
Свободата е да правиш каквото наис-
тина искаш, казвам й, като си мисля за 
едни думи на апостол Павел („не добро-
то, което искам, правя, а злото, което не 
искам, него върша...”) Точно така, казва, 
искам да правя каквото си искам – това 
е истинската свобода. Така го разбра.

Все пак, казвам донякъде за да ми е чис-
та съвестта, опитай да се върнеш; 
отиди на църква заради себе си, потърси 
отново, почакай, просто някой ден влез 
и постой... Тогава тя сподели, че напо-
следък изпитва голяма непоносимост и 
дори страх от това. Откакто се запоз-
нала с „учителя”, каза, не може физиче-
ски да влезе в православен храм. Тук и аз 
изпитах страх...

Дали наистина човешката свобода е 
онзи прословут камък, който Бог е съз-
дал толкова голям, че да не може да го 
премести? Страшната свобода да за-
гърбим Бога, да страдаме без Него, да 
„намерим себе си”, като се изгубим окон-
чателно. Ако дори Господ не може да по-
мръдне тази свобода, има ли значение 
какво ще й кажа – утешавах се, докато 
опипвах чувството си за вина и усеща-
нето, че говоря с тази жена през дебе-
ло стъкло. Бездруго думите не струват 
много на война. Особено в тази коварна 
война, която „не е против кръв и плът, 
а против ... светоуправниците на тъм-
нината от тоя век, против поднебесни-
те духове на злобата...” (срв. Еф. 6:12). 
А после пак се хванах за думите. Този 
път – на митрополит Антоний Сурожки. 
Той казва, че никой не е повярвал в Божи-
ето царство, ако не го е видял да сияе в 
очите на поне един човек. 

И значи не е въпрос на думи, а на човек, 
помислих си. Въпросът е онзи човек, на 
когото тя е повярвала, и който върти 
душата й в „паранормалната” си цен-
трофуга, докато изцеди от сърцето й 
детския опит за Бога, всеки спомен, а и 
всяко здравомислие – онзи човек да беше 
друг. Да беше някой, в чийто поглед се 
чете Божието царство. Да бях аз. Да 
беше ти. 

Толкова е просто. На думи.
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разговори за 
православната вяра

АРХИМАНДРИТ КЛЕОПА (ИЛИЕ)
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С
ектантът: Бог е решил от веч-

ност съдбата на всеки. Следова-

телно едни са спасени, други са 

осъдени според решението и предопре-

делението. Или условието на нашето 

лично спасение в този смисъл е пред-

решено безусловно от Бога, тъй като 

благодатта действа безотказно за на-

шето спасение. Думите на свети апос-

тол Павел са решаващи в този смисъл: 

„… защото, докле не бяха се още родили 

(Исав и Иаков) и не бяха направили нищо 

добро или лошо (за да се знае, че Божие-

то решение в избора зависи не от дела, 

а от Призоваващия), беше й казано (на 

Ревека): „по-големият ще робува на по-

малкия”, както е и писано: „Иакова въз-

любих, а Исава намразих”. Какво, прочее, 

ще кажем? Нима неправда има у Бога? 

Съвсем не. Защото Той казва на Моисея: 

„който е за помилуване, ще го помилувам, 

и който е за съжаляване, ще го съжа-

ля”. И тъй, това зависи не от оногова, 

който желае, нито от оногова, който 

тича, а от Бога, Който милува. Защото 

Писанието казва на фараона: „тъкмо за 

това те издигнах, за да покажа над тебе 

силата Си, и за да бъде името Ми про-

повядвано по цяла земя”. И тъй, когото 

иска, милува, а когото иска, ожесточа-

ва. Но ще ми кажеш: а защо още обви-

нява? Кой се е възпротивил на волята 

Му? Ами ти, човече, кой си, та спориш с 

Бога? Изделието нима ще каже на май-

стора си: защо си ме тъй направил? Или 

грънчарят не е властен над глината, та 

от едно и също месиво да направи един 

съд за почетна употреба, а друг – за 

долна?“ (Рим. 9:11-21). Отново апостол 

Павел още казва: „Благословен да бъде 

Бог и Отец на Господа нашего Иисуса 

Христа, Който ни благослови в Христа 

с всяко духовно благословение от небе-

сата, както и ни избра чрез Него, преди 

да се свят създаде, за да бъдем свети и 

непорочни пред Него с любов“ (Еф. 1:3-4). 

Оттук например следва, че спасението 

се случва според избора и решението 

Божии от вечност, защото апостолът 

казва още: „Ние пък сме длъжни да бла-

годарим на Бога винаги за вас, възлюбе-

Архимандрит Клеопа (Илие)
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ни от Господа братя, задето отначало 

Бог, чрез освещение от Духа и чрез вяра 

в истината, ви избра за спасение, към 

което нещо ви и призва чрез нашето 

благовестие, за да придобиете слава-

та на Господа нашего Иисуса Христа“ 

(1 Сол. 13:14). И още: „…а проповядваме 

Божията премъдрост, тайна, съкровена, 

която Бог е предопределил преди векове 

за наша слава“ (1 Кор. 2:7). „И тъй, нека 

всякой човек ни счита за служители Хри-

стови и разпоредници на тайните Бо-

жии“ (1 Кор. 4:1); „…защото Бог е, Който 

ви прави и да искате, и да действувате 

според благата Му воля“ (Фил. 2:13). Така 

че въпросът е ясен: никой не се спасява, 

освен на основата на избора от вечност 

или предопределението Божии. В този 

живот човек следва съдбата, която му е 

отредена от Бога, без да има властта 

да я промени или замени.

Свещеникът: Свещеното Писание има 

трудни места, или както казва свети 

Григорий Нисийски, „твърди кости“ (За 

живота на Мойсей). Вие искате да ги 

счупите с млечните зъби на вашите 

знания, но това няма как да стане. Вие, 

заедно с всички протестанти, сте се 

впуснали в дълбокото на бездънния океан 

на богопознанието, без да знаете да плу-

вате. Така са си изпатили Ориген, Арий, 

Македоний, Несторий, Савелий, Диоскор, 

Евтихий и всички основатели на ереси, 

но не дълбочината била причина те да 

се удавят, а вярата им и незнанието да 

плуват в дълбините на неговите тайни.

Свещеното Писание е извор или бездъ-

нен кладенец на Божията премъдрост и 

от него трябва да се пие с мярка според 

нашите сили и възможности и според 

нашата духовна възраст. И така, как-

то при ваденето на вода от кладенеца 

използваме първо ведро, а след това от 

него преливаме в кана и после в чаша, за 

да можем да утолим жаждата си, също-

то би трябвало да правим и с духовната 

жажда, когато тя ни кара да пием от 

бездънния океан на Божията премъдрост 

на Свещеното Писание. Ако търсим в 

Писанието по-висш смисъл от чистота-

та на нашата мисъл и нашето сърце, ще 

потънем заради нашата гордост и лю-

бопитство да изследваме това, което е 

по-висше от нас и от нашите духовни 

способности и знания. Ако ние например 

видим един първокласник, който се мъчи 

да преподава на другите това, което не 

знаят дори тези в университета, бихме 

се смели до насита! Същото, а и още по-

смешно е да искаш да тълкуваш и разга-

даеш Свещеното Писание с грубата си 

и неосветена от Светия Дух мисъл. 

Божиите пророци и апостоли, както и 

светите отци и учители на Църквата 

са достигали чистотата на младенци 

в живота си, но с мъдростта на съвър-

шени мъже (1 Кор. 13:11-12, Еф. 4:13) и 

въпреки това не са дръзвали да изслед-
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ват неизследимата Божия премъдрост 

на Свещеното Предание. Като остава-

ли изумени, те казвали: „Колко са вели-

ки делата Ти, Господи! дивно дълбоки са 

Твоите помисли!“ (Пс. 91:6), а също: „Ве-

лик е Господ наш, и велика е силата Му, 

и разумът Му – неизмерим“ (Пс. 146:5) и 

на друго място: „Нима не знаеш? нима не 

си слушал, че вечният Господ Бог, Който 

е сътворил краищата на земята, не се 

уморява и не изнемогва; Неговият разум 

е неизследим“ (Ис. 40:28). С голямо уди-

вление апостолът казва: „О, каква без-

дна богатство, премъдрост и знание у 

Бога? Колко са непостижими Неговите 

съдби и неизследими Неговите пътища! 

Защото, кой е познал ума на Господа? 

Или кой Му е бил съветник?“ (Рим. 11:33-

34). Затова разбери, човече, че дълбочи-

ната на Божията премъдрост не може 

да бъде достигната от нито един ра-

ционален ум на сътвореното от Него 

човечество, а какво остава за този, 

който няма чиста мисъл и изчистено 

от страсти сърце и иска да се погуби в 

бездънното знание на Писанието, без да 

има светлината на Божията благодат. 

Вие, сектантите, сте премахнали пос-

тите и правилата на молитвата, уста-

новени от светите апостоли, и искате 

без дух да тълкувате духовното. Ако се 

вслушате в учението на светите отци, 

може би ще помъдреете, защото един 

от тях казва: „Познанието за Бога и за 

духовните неща не стои в пълен сто-

мах“ (св. Исаак Сириец), а друг: „Пълне-

нето на стомаха пропъжда нишката на 

мисълта“ (св. Григорий Богослов). Или: 

„От семената на поста пониква стръка 

на цялото познание“ (св. Йоан Лествич-

ник). Разберете, че който изследва Све-

щеното Писание на ниво по-високо от-

колкото е неговата духовна възраст, ще 

изпадне в заблуждение и ерес (св. Ефрем 

Сириец). Свети Григорий Богослов казва 

в тази връзка: „Необузданото желание за 

постигане на височини може да ни бутне 

в пропастта“.

Така че вие, които сте унищожили пос-

тите и светото богослужение на събор-

ната и апостолска Църква, и сте започ-

нали да тълкувате Свещеното Писание 

според вашата изкривена гледна точка, 

а не според осветлението на Божията 

благодат и учението на светите отци, 

благодарение на това сте изпаднали в 

ерес и не искате да си признаете.

Твоя милост посочва по-горните цитати, 

тъй като на вас ви се струва, че могат 

да бъдат основа на вашето твърдение за 

предопределение. Нещо, което ще послужи 

единствено за вашето осъждане. Смисъ-

лът на стиховете е напълно различен от 

това, което вие твърдите. Първите сти-

хове (Рим. 9:11-21), с които според вас се 

признава и най-вече се показва предопре-

деление при Яков и Исав, всъщност се от-

насят за призоваване на хората към бла-

годатта и изправянето в Иисус Христос. 
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Апостол Павел с този пример иска да по-

каже, че да бъдеш повикан не зависи само 

от „делата на вярата“, а и от милостта 

Божия, която призовава чрез благодатта 

Си всички хора към спасение – независимо 

дали юдеи или езичници (вж. ст. 22:24), и 

че без Божията благодат хората не мо-

гат да направят нищо по отношение на 

спасението. Ако все пак се казва, че Бог 

дава Своята благодат само поради Своя-

та безкрайна милост и че решава изцяло 

съдбата на човека още преди неговото 

раждане, чрез това се поставя акцент 

върху важността на обективното със-

тояние на спасението ни или на нашето 

освещаване, без да се повтаря субектив-

ното състояние, т.е. свободата на човека 

да съдейства с Божията благодат чрез 

вяра и добри дела, и да не се повтаря от-

ново идеята, че в основата на решението 

на съдбата на всеки стои Божието предз-

нание, но това се подразбира, защото 

апостолът казва, че едните ще бъдат по-

губени и ще ги вкамени, защото те са се 

превърнали в „съдове на гняв“ (т.е. заслу-

жили са Божията справедливост) и след 

като Бог дълго ги е търпял (вж. ст. 22). 

Бог притежава абсолютно предзнание, за-

това не било необходимо да мине време, 

за да знае, че единият от двамата синове 

Исаакови ще носи Божието обещание. В 

такъв случай не е чудно, че казва: “Иакова 

възлюбих, а Исава намразих” (Рим. 9:13). И 

ако после се казва, че Господ милва, когото 

пожелае и също така осъжда, когото поис-

ка, ние би трябвало да се попитаме: кого 

би искал Бог да помилва и кого да осъди? 

Или Той обича само тези, които са били 

произволно избрани за спасение и които в 

живота си могат да бъдат зли? И осъжда 

само тези, които са осъдени произволно 

от Него, които все пак могат да бъдат 

добри в живота си? Или Господ иска от 

добрите да направи лоши или от лошите 

– добри без никакъв съд? В такъв случай 

къде са правосъдието, справедливостта, 

мъдростта и другите Божии качества? 

Нито дори сред хората не е възможно та-

кава произволност, защото това води до 

беди и нещастия. 

В другите текстове например не се гово-

ри за предопределеност при спасението, 

а за избора или призива към благодатта, 

донесена от Христос не въз основа на 

нашите достойнства, а чрез Божията 

милост. Този призив не е даден само на 

определени хора (както се твърди от 

подкрепящите предопределението), а се 
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отнася до всички хора (говори се само 

в множествено число). В този смисъл 

свети апостол Павел казва: „…защото 

това е добро и угодно пред нашия Спаси-

тел Бога, Който иска да се спасят всич-

ки човеци и да достигнат до познание 

на истината. Защото един е Бог, един 

и Ходатай между Бога и човеци – Чове-

кът Христос Иисус, Който отдаде Себе 

Си откуп за всички – нещо в свое време 

засвидетелствувано“ (1 Тим. 2:3-6). Ако 

и тук приемем, че става въпрос за абсо-

лютно предопределение според буквално-

то и духовно значение на текста, това 

би означавало, че спасението се дава ав-

томатично на всички хора. Или знаем, че 

не всички хора ще се спасят, тъй като 

и самите поддръжници на предопределе-

нието твърдят, че ще се спасят само 

предопределените за това и този брой 

е ограничен. Истината е, че Христос е 

донесъл общо спасението за всички, но 

личното спасение не се дава на всички, а 

само на тези, които го придобият. За об-

щото спасение са предопределени всички 

хора, но за частното – само тези, които 

Бог предвижда, че заслужават. Видял съм 

как Божията благодат не действа във 

всички насила (безотказно), защото и ние 

участваме в пътя към нашето спасение. 

Следователно изобщо не може да става 

дума за абсолютна и безусловна предопре-

деленост. Ето всъщност каква е истина-

та по отношение на предопределението, 

съдбата или „писаното“ на човека:

Свещеното Писание говори често ди-

ректно за някакво пред определение, 

като го нарича: „съвет“ (Деян. 2:23), 

„предузнание“ и „предопределение“ (Рим. 

8:29), „тайна на волята Божия“ (Еф. 1:9), 

„определение на волята Божия“ (Еф. 1:11), 

„тайна, скрита от векове“ (Кол. 1:26, Еф. 

3:9), „книга на живота“ (Лук. 10:20, Откр. 

20:15 и др.). 

Това предопределение обаче се обусла-

вя от живота и делата на човека и се 

основава на предзнанието Божие. Све-

щеното Писание говори за определени 

достойнства на тези, които са предоп-

ределени, или във всеки случай, директ-

но или индиректно, от други мотиви, а 

не просто по произволно решение, за-

ради което едните се спасяват, а дру-

гите биват осъждани. Но Свещеното 

Писание казва: „...При това знаем, че на 

ония, които любят Бога и са призвани 

по Негова воля, всичко съдействува към 

добро; защото, които Той е предузнал, 

тях е и предопределил да бъдат сход-

ни с образа на Сина Му, та Той да бъде 

първороден между многото братя. А 

които е предопределил, тях и призвал; и 

които е призвал, тях и оправдал; а кои-

то е оправдал, тях и прославил“ (Рим. 

8:28-30). Знаем, че при Страшния съд ще 

има определени критерии, според които 

всички ще бъдат съдени и това няма да 

стане произволно (Мат. 25:34-46). Ре-

шението ще се взима според достойн-

ствата и недостойнствата на всеки 

човек според определени критерии, за 

да бъде съдът справедлив. Апостолът 

казва: „… защото всички ние трябва да 

се явим пред Христовото съдилище, за 

да получи всякой заслуженото, според 

доброто или злото, което е извършил 

с тялото си“ (2 Кор. 5:10, 1 Кор. 3:8). С 

това искам да кажа: „…който сее скъд-
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но, скъдно и ще пожъне; а който сее 

щедро, щедро и ще пожъне“ (2 Кор. 9:6, 

вж. и Мат. 16:27, 7:21, 20:16, Йоан. 3:36, 

6:47, 6:54, Рим. 2:6-11, 8:17, 1 Кор. 9:27, 2 

Тим. 2:20, 1 Петр. 1:10 и т.н.).

Свещеното Писание потвърждава инди-

ректно това учение. Или иначе казано, 

Писанието често говори за това, че Бог 

не иска смъртта, а спасението на греш-

ника (Йез. 18:23, 33:11, 2 Петр. 3:9, 1 Тим. 

2:4, Рим. 3:29-30, 1 Кор. 8:6, Еф. 4:6); че 

всички хора са призовани към спасение 

(Мат. 28:19, Рим. 10:18, 2 Кор. 5:15, 1 Тим. 

2:6, 1 Петр. 3:9 и т.н.) и че Бог е умно-

жил благодатта, за да надвие греха, и 

да даде на всички хора възможността да 

се спасят (Рим. 5:15, Йоан. 3:16). Всичко 

това би било невъзможно, ако броят на 

избраните би бил ограничен.

Историята, чрез светите отци и чрез 

други хора с голям авторитет, както и 

Свещеното Предание, чрез всички него-

ви учения, удостоверява, че тълкуване-

то на учението на Църквата за Божието 

предопределение винаги е било такова:

Свети Ириней Лионски (202) казва: „Бог, 

който всичко знае отпреди, е подготвил... 

подходящо място за тези, които търсят 

нетленната светлина и копнеят за нея, да 

им я даде с любов“1.

Свети Йоан Златоуст (407) казва: „За-

щото това (избиране) става не само 

заради любовта, но и поради нашата до-

бродетел. Ако само любовта би била дос-

татъчна, тогава всички би трябвало да 

бъдат спасени; ако пък от друга страна, 

1 Против ересите, книга IV, гл. 39, 4, 
Mg. PG, 7, 1111.

би била достатъчна нашата добродетел, 

тогава излишно би било Неговото домо-

строителство“2. 

Свети Иларий Пиктавийски (366) пише: 

„Тези, които Бог е предвидял, тях е и 

предопределил“3. „Изборът не е всъщност 

резултат от някакъв произволен съд, а 

разделение, определено след оценка на 

достойнствата“4.

Блажени Йероним (420) казва: „За които 

Бог е знаел, че в живота ще бъдат по-

добни на Сина Му, тях предопределил да 

бъдат подобни на Него по слава”5.

Свети Амвросий Медиолански (397) каз-

ва: „Бог не е предопределил, освен само 

според каквото му е било известно. На 

когото е предвидял достойнствата, на 

него предопределил и награда„6. 

Здравият разум обаче, както се видя от 

отговорите на по-горните въпроси, из-

ключва възможността от абсолютно и 

небезусловно пред определение.

* * *

Вярващият: Ако благодатта не е винаги 
и постоянно необходима за спасението, и 
ако спасението е дар Божий, даден ни чрез 

2 Тълкувание на Посланието до ефесяни, 
Омилия 1, Mg. PG, 62. 11 s. Цит. по 
изданието: Тълкувание посланията на 
св. ап. Павла (под редакцията на проф. 
Хр. Гяуров), год. VІІІ (1941), кн. І-ІІ, с. 193. 
– Бел. бълг. ред.
3 Трактат върху псалмите, Пс. 67, 10, 
Mg. PL, 9. 449.
4 Пак там, Пс. 64, 5, Mg. PL, 9. 415.
5 Вж. Рим. 8 :29, Mg. PL, 29, 736.
6 За вярата, книга V. гл. 3, Mg. PL, 16. 533.
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благодатта, ние взимаме ли участие и 
правим ли нещо за нашето спасение?

Свещеникът: Да, и ние взимаме участие. 
Благодатта е абсолютно необходима за 
нашето спасение, но не е достатъчна. 
Ние не сме пънове или камъни, с които Бог 
прави каквото Си поиска. Ако благодатта 
би действала сама, означава, че би ни спа-
сила без участието на нашата воля. В 
този случай, ако някои не се спасят, това 
няма да е по тяхна вина, а на благодатта, 
която не ги води към спасение. Това е уче-
нието на калвинизма за безусловно пре-
допределение. Според това учение Бог е 
решил от вечност да спаси само някои и 
да погуби други, според както на Него му е 
угодно, а не според това доколко те според 
свободната си воля са били в съдействие 
с благодатта. На тези, които е решил да 
спаси, им дава благодат, като им помага 
да действат според Неговата воля.7 

Вярващият: А какво е учението на на-
шата Църква?

Свещеникът: Показах ти и ще доба-

7 Въведение в православната вяра, 
въпр. 243, 144.

вя още – че трябва да знаеш, че Бог е: 
„Който иска да се спасят всички човеци 
и да достигнат до познание на истина-
та“ (1 Тим. 2:4). А благодатта не насил-
ва никого. Хората имат свободата да я 
приемат и да съдействат с нея или да 
я отхвърлят. Първите ще се спасят, а 
другите – не.8 „Ето, стоя пред вратата 
и хлопам: ако някой чуе гласа Ми и от-
вори вратата, ще вляза при него и ще 
вечерям с него, и той с Мене“ (четем в 
Откр. 3:20). Така че хората не могат да 
се спасят сами, а само чрез благодатта, 
но имат свободата да изберат дали да 
приемат в себе си благодатта, или да не 
я приемат; и оттук – да се спасят, или 
не. Затова мнозина са звани, а малцина 
избрани (Мат. 20:16). Тъй като Бог иска 
спасението на всички хора. Той действа 
правдиво, а не от каприз. Той спасява или 
осъжда хората според техните дела. 

Превод от румънски  
Камелия Константинова

Откъс от книгата „Разговори за право-
славната вяра”, Омофор, 2018

8 Пак там, въпр. 244, 145.
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60

Самия Спасител, когато казва: „Истина, истина ви казвам: който вярва 

в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще 

върши; защото Аз отивам при Отца Си“ (Иоан 14:12) . Ние почитаме 

Божиите светии не като такива, които имат божествена природа, а като 

Божии раби и служители, които знаели, че каквото поискат – ще им 

се даде; като хора, които са спазвали заповедите Божии (1 Йоан. 3:21-

22). Ние почитаме Божиите светци, защото Бог се чувства почитан 

също, когато вижда, че Неговите любими служители са почитани не 

само като слуги, а и като Негови приятели (Пс. 138:17, Йоан 15:14). 

„Ние вярваме, че нашият Господ Иисус Христос е единственият 

ходатай и Той е дал Себе Си, за да ни откупи чрез кръвта Си и да ни 

сдобри с Бога и че Той се грижи за нас, Той е Утешителят, Който ни 

изчиства от греховете. Изповядваме също, че светците се застъпват 

за нас в молитви и с искания най-вече пред пречистата Божия майка. 

Същото се отнася и за светите ангели и покровители наши, за 

апостолите, пророците, мъчениците, праведниците и всички, които 

Той е прославил като Свои верни слуги, а заедно с тях можем да 

назовем и архиереите и свещениците, застанали заедно пред Божия 

олтар, както и праведните и добродетелни мъже. Да се молим един за 

друг, защото молитвата на праведника има голяма сила (вж. Иак. 5:16) 

и защото Господ слуша повече светите, отколкото тези, които остават в 

греха (Йоан 9:310). Изповядваме, че светците са наши застъпници пред 

Бога не само тук, докато са заедно с нас, а още повече след смъртта, 

когато те след премахването на „огледалото“, за което споменава свети 

апостол Павел, виждат ясно Светата Троица и Нейната безгранична 

светлина. Както не се съмняваме, че светите пророци още приживе 

са видели небесните селения, чрез които се възвестява това, което 

предстои, така не се съмняваме и твърдо вярваме и изповядваме, че 

ангелите и светците (които са като ангели) с помощта на безкрайната 

божествена светлина виждат нашите нужди“2.

Вярващият: А къде в Свещеното Писание се казва, че Бог слуша 

светиите, когато се молят за нас?

Свещеникът: Показах, че светците са славени от Бога (Рим. 

2:10), че ще съдят хората (1 Кор. 6:3), че са обичани от Бога (Дан. 

2 Послание на православните патриарси от 1723 г. Публ. в румънския сборник Църковен 

законник на архим. Никодим Сахеларий, второ изд., 1996, 176.
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Глава 1

ЗА ЦЪРКВАТА

Причината да изложа този труд под формата на диалог е следната: 

неотдавна при мен в килията се появи един адвентистки проповедник 

от Бакъу. Той беше дошъл по настояване на мой познат учител. Двамата 

с учителя бяха придружени от още един човек на име Йон Лазар, който 

неотдавна се бил присъединил към адвентистите. Добрият учител се пре-

борил да го доведе тук и заедно с проповедника адвентист се разбрали, 

че ако проповедникът успее да докаже пред свещеника, че истината е на 

негова страна, той ще остане при тях, ако ли не – да се завърне към Църк-

вата и православната си вяра.Когато разбрах от младия учител причината за тяхното посещение, 

започнах разговор за вярата с проповедника адвентист, за да може и дру-

гият човек да си разясни нещата. След този разговор под формата на въп-

роси и отговори проповедникът си взе чантата и шапката, и докато се 

приготвяше да си тръгне, християнинът, който с внимание слушаше това, 

което обсъждахме, му каза: „Аз няма да дойда с Вас, а ще остана, защото 

Господ ме доведе дотук, за да не се заблудя!“ На излизане през вратата 

проповедникът каза: „Тук няма с кого да говоря, защото не съм разбран!“

Така човекът остана и заедно с учителя отидоха на църква. След един 

по-сериозен разговор му дадох и брошура, в която се разискваха отклоне-

нията на адвентистите. Тръгна си заедно с учителя, но като принадлежащ 

към Църквата, която беше изоставил.Спомняйки си многото въпроси, поставени от проповедника адвен-

тист, си помислих, че в следното изложение мога да отговоря, макар и 

накратко, под формата на диалог между свещеник и сектант, както на 

него така и на други сектанти.Архимандрит КЛЕОПА (ИЛИЕ) 
АЗГОВОРИ      за 
ПРАВОСЛАВНАТА 
ВЯРА

Архим. Клеопа (Илие) (1912-1998) е един от 
най-обичаните православни духовници на 
нашето време, почитан не само в Румъния, 
но и в целия православен свят, старец на 
румънския манастир „Сихастрия“. Няколко 
пъти е арестуван от тайните служби на то-
талитарния режим, но комунистическите 
гонения не успяват да прекършат апостол-
ския му дух и благодарение на духовното му 
ръководство десетки манастири в Румъния 
се възраждат за нов живот. Сред неговите 
духовни чада са някои от най-именитите 

богослови и духовници на Румъния. В продължение на десетилетия 
хиляди хора идват в „Сихастрия“ при стареца, за да потърсят от него 
духовен съвет и упование за вярата си, а след кончината му през зи-
мата на 1998 г. скромната му килия и гробът му се превръщат в бла-
годатно място за поклонение.

Никога от никого не съм искал да вярва слепешком. Ако го исках, това 
би означавало да дам право точно на онези, чиято цел е да накарат 
хората да вярват в тях без да им поставят никакви въпроси. 
Напротив, винаги съм смятал, че дискусиите – като се изложат 
идеите от едната и от другата страна, са най-полезните, ако 
те се водят честно и с единственото желание да се достигне до 
истината. И не съм се лъгал. Имах щастието да видя плодовете 
от подобни разговори в душите на тези, които идваха с разкъсвана 
от съмнения вяра, а си тръгваха с вяра, избистрена като планински 
извор. 

9 789542 972648
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ПРЕДГОВОР 
към първото издание 

Мисълта да напиша тази книга се заро-

ди в мен постепенно, в продължение на 

няколко години. В килията ми са идвали 

всякакви хора, с техните духовни нужди, 

искайки молитва, съвет, насока. Мнози-

на от тях идваха с въпроси за вярата, 

едни не толкова трудни, други по-трудни 

– в зависимост от възрастта на чове-

ка, от неговата подготовка и познания. 

Някои от тях бяха не само верни чада на 

нашата Православна църква, познаващи 

добре Свещеното Писание, но и хора, 

познаващи света, срещнали по пътя си 

последователи от различни вероизпове-

дания и с различни убеждения, най-вече 

съвременни, донесени от други краи-

ща на света, които нямат нищо общо 

с нашата православна традиция. С тях 

съм водил дискусии за вярата, поняко-

га – доста продължителни и разпалени, 

разглеждайки библейските текстове от 

различни страни, търсейки и скрития 

смисъл. След такива дискусии те ос-

таваха с много съмнения в душите си и 

дори започваха да се питат дали това, 

което са наследили от родителите и де-

дите си по отношение на религиозната 

си вяра, е Божията истина. Така, раз-

клатени отвътре, те идваха да искат 

разяснения и съвети, но вече с Библия в 

ръка и подготвени въпроси; и не само с 

въпроси, а и с техни отговори, до които 

бяха достигнали след разговори и с други 

събеседници. 

Никога не съм се карал на някой вярващ, 

който има съмнения; никога от никого 

не съм искал да вярва слепешком. Ако го 

исках, това би означавало да дам право 

точно на онези, чиято цел е да накарат 

хората да вярват в тях без да им поста-

вят никакви въпроси. Напротив, винаги 

съм смятал, че дискусиите – като се из-

ложат идеите от едната и от другата 

страна, са най-полезните, ако те се во-

дят честно и с единственото желание 

да се достигне до истината. И не съм 

се лъгал. Имах щастието да видя пло-

довете от подобни разговори в душите 

на тези, които идваха с разкъсвана от 

съмнения вяра, а си тръгваха с вяра, из-

бистрена като планински извор. 

Тогава започнах да си мисля, че и за в 

бъдеще ще има хора, чийто ум ще бъде 

изпълнен с трескави въпроси, на които 

няма да успеят да намерят отговор, ако 

някой не им помогне най-чистосърдеч-

но. А кой да им помогне, ако не техните 

свещеници? Но дали всички свещеници 

имат еднаква духовна възраст и пастир-

ски опит? Разбира се, че не. 

Така реших да напиша тази книга, въпре-

ки слабите ми умения в това отношение, 

но с желанието да бъда полезен на свои-

те братя. Първо подредих целия мате-

риал в глави, според определени правила 

за нашата вяра. След това реших, че съ-

държанието ще бъде по-ясно за читате-
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лите, ако построя всичко под формата 

на диалог – с въпроси и отговори между 

православен свещеник и неговия ученик, 

който се стреми да постигне истините 

на вярата, относно които има вътрешни 

колебания или външни влияния. 

Нека това свято усилие да даде на мои-

ПРЕДГОВОР 
към второто издание

Първото издание на книгата „За право-

славната вяра”1 на Негово Високопрепо-

добие архим. Клеопа (Илие) скоро след 

излизането си от печат през 1981 г. се 

изчерпа толкова бързо, че се появи необ-

ходимост от второ издание, за да отго-

вори на голямото търсене от страна на 

православните румънци. 

Негово Високопреподобие доказва с жи-

вото си писмено и устно слово, отпра-

вено към вярващите, че е удивителен 

познавач на Светото Писание и омай-

ващ майстор на словото, останал верен 

на вековните традиции в църковната 

мисъл на румънския народ. Тази негова 

дарба се отличава и с изключителната 

му способност да помни всички тексто-

1 Това е първоначалното заглавие, с което 
изданието излиза през 1981 г. – Бел. бълг. ред.

те братя по свещенство радостите, с 

които Господ дари мен!

  

Архимандрит Клеопа (Илие)

Възнесение Господне, 1980 г.

ве на Светото Писание и на светите 

отци, каквато не се среща за поколения 

наред. Негово Високопреподобие може да 

говори часове наред по особено важни и 

сериозни теми без умора и същевремен-

но с усмивка, с която винаги дарява слу-

шателите си. 

Изобилието от свидетелства от Све-

щеното Писание и от словата на свети 

отци се излива като живителен дъжд 

над читателите, така че в крайна смет-

ка никой не намира основание да изкаже 

противни на вечното учение на Църква-

та мнения. 

В книгата се усещат обширните и де-

тайлни познания за православната вяра, 

лекотата и обаятелният начин на пред-

ставяне, присъщ на Негово Високопрепо-

добие, които предизвикват възхищение-

то на неговите слушатели от живото 

му слово.

Негово Високопреподобие ни завещава 

тази книга като прекрасно и живо свиде-

телство на познавач на румънската пра-

вославна традиция в нашето съвремие. 

Отец проф. д-р Думитру Стънилоае
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Архим. Клеопа (Илие) е един от най-оби-

чаните православни духовници на наше-

то съвремие, почитан не само в Румъ-

ния, но и в целия православен свят, ста-

рец на румънския манастир „Сихастрия“. 

Роден е на 10 април 1912 г. с името Кон-

стантин в село Сулица, окръг Ботоша-

ни, в румънската област Молдова. Той е 

петото от десет деца в семейството 

на Александру и Ана Илие. Родителите 

му са силно вярващи, под тяхното вли-

яние четири от децата им – три мом-

чета и едно момиче, приемат монашес-

твото, а след смъртта на своя съпруг 

през 1943 година самата Ана избира 

монашеския живот под името Агафия. 

„Имахме отделна стая, цялата само с 

икони, като параклис, където се молех-

ме. Събуждахме се в полунощ, четяхме 

от Псалтира, и правехме стотици по-

клони, и след това отново си лягахме“, 

разказва отец Клеопа. Още в ранните 

си младежки години той става ученик, 

заедно със своя брат Геор ги, на един 

от известните румънски подвижници – 

схимонах Паисий (Олару) от скита „Ко-

занчя“. При стареца Паисий ежедневно 

се стичали десетки вярващи от цяла 

Румъния, според свидетелствата той 

изповядвал между 30 и 50 души на ден. 

За своя духовен наставник отец Клеопа 

казва, че подхождал към духовните си 

чада с безгранична любов, всеопроще-

ние, търпение и благост. 

През 1929 г., на 12 декември – в деня на 

св. Спиридон, младият Константин ста-

ва послушник в скита „Сихастрия“ при 
стареца Йоаникий (Морой), заедно със 

своя по-голям брат Василий. Първото по-

слушание, което Константин приема, е 

да пасе манастирските овце. През 1937 

г. 25-годишният Константин приема мо-

нашеско пострижение с името Клеопа. 

Съвсем скоро след това младият монах 

е помолен да се нагърби със задължения-

та на стареца Йоаникий (който се раз-

болява тежко). Цял месец той се моли и 

размишлява, преди да се съгласи, и едва 

след като получава благословението на 

стареца Паисий, се решава да поеме ръ-

ководството на братството.

През декември 1944 година е ръкоположен 

за йеродякон, а няколко месеца по-късно, 

в началото на 1945 г. – за йеромонах. 

Апостолската мисия  
на стареца Клеопа (Илие) 
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Първоначално не иска да бъде хиротони-

сан, поради страха, че не е достоен да 

се нагърби с голямата отговорност на 

свещеническото служение пред Бога, но 

е убеден от своя духовен наставник. 

Усилията от неговото ръководство 

съвсем скоро дават благодатни плодо-

ве и през 1947 г. „Сихастрия“ е обявен 

за манастир, а отец Клеопа е възведен 

в архимандритско достойнство. С 

идването на комунистическия режим 

обаче настъпват тежки времена за 

християните в Румъния. 

През пролетта на 1948 г. отец Клеопа е 

задържан в ареста от комунистически-

те служби за сигурност, за този момент 

самият той разказва: „В деня на свети-

те Константин и Елена изнасях проповед 

и в нея казах: „Да даде Господ днешните 

ни управници да бъдат като светите 

императори Константин и Елена, за да 

ги поменава Църквата във вечността“. 

Тогава измежду множеството един мъж 

дойде при мен и ми каза да тръгвам с него, 

дори не успях да се преоблека, качиха ме в 

една кола и ме откараха в Търгу Нямц, там 

ме затвориха в едно мазе, в което нямаше 

нищо, освен едно циментово легло. Стоях 

заключен там пет дни, без вода и храна. 

След това ме освободиха“. 

През същата 1948 г. в продължение на 

шест месеца отец Клеопа се укрива от 

Секуритате в горите около манастира 

„Сихастрия“. През 1949 по заръка на Ру-

мънския патриарх Юстиниан (Марина) 

отец Клеопа се завръща и е изпратен 

в манастира „Слатина“, заедно с 23-ма 

монаси, за да може със своя благодатен 

пастирски опит да подпомогне брат-

ството на обителта, което по това 

време наброява осем монаси в напред-

нала възраст. За кратко време, благода-

рение на архим. Клеопа и новодошлите 

братя, манастирът се възражда за нов 

живот. Така в началото на 50-те години 

на миналия век на стареца Клеопа му е 

възложено да отговаря за братствата 

на осем румънски манастира и скитове-

те към тях.

Докато е в манастира „Слатина“ той 

отново е заловен от Секуритате и под-

ложен на репресии. Закаран е в град Фъл-

Отец Клеопа и св. Паисий Светогорец,  
Света гора, 1977 г.
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тъчени и там е пребит от бой, удрян в 

главата „така че да изгуби разсъдъка 

си“, както споделя самият той в споме-

ните си. Очите му се затворили, не мо-

жел да вижда, едва успявал да си поеме 

дъх, когато: „...направих така, че умът 

ми да снизходи в сърцето с Иисусовата 

молитва. Час по-късно ме извадиха от-

там и всички се изненадаха, че мога да 

говоря и да ходя, без някой да ме придър-

жа“, разказва старецът. 

Между годините 1952 – 1954 преследва-

нията на тоталитарната власт продъл-

жават и той е принуден отново да се ук-

рива в планината заедно с отец Арсений 

Папачок – друг известен духовен старец 

на Румъния. Един вярващ селянин носи 

на двамата духовници веднъж месечно 

торба с картофи и сухари, за да оцеле-

ят. През 1954 г. патриарх Юстиниан из-

действа от властите да бъдат прекра-

тени преследванията срещу тях. Двама-

та се завръщат и по заръка на патриар-

ха започват да служат в манастирите 

около столицата Букурещ. След няколко 

месеца старецът Клеопа се завръща в 

„Сихастрия“ за голяма радост на своите 

духовни чада – монаси и миряни – в цяла 

Молдова. Но минават само няколко годи-

ни и през 1959 г. ситуацията отново се 

усложнява, репресиите и гоненията на 

комунистическата власт над клира се 

подновяват с още по-голяма сила и пред 

заплахата от арест, архим. Клеопа за 

трети път е принуден да потърси убе-

жище в планинските гори. 

През 1964 г. тоталитарният режим раз-

хлабва хватката си и вярващите могат 

да поемат глътка въздух. Отец Йоани-

кий (Бълан) отива тайно при стареца, за 

да го убеди да се завърне в манастира 

„Сихастрия“ през есента на същата го-

дина. От момента на неговото завръща-

не до края на живота му в продължение 

на 34 години без прекъсване той служи и 

приема хора, дошли в манастира „Сихас-

трия“ от различни краища на Румъния и 

света, за да потърсят от него духовен 

съвет и да чуят вдъхновените му про-

поведи. 

Отец Клеопа в румънския скит „Продрому“,  
Света гора, 1977 г.
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През есента на 1974 година той пред-

приема поклонническо пътуване до Све-

тите земи, а през 1977 г. отива на Све-

та гора, заедно с още няколко румънски 

духовници от манастира „Сихастрия“, 

въпреки пречките, които тоталитарна-

та власт създава, за да осуети пътува-

нето. Там се осъществява и паметната 

за стареца Клеопа среща със свети 

Паисий Светогорец. Румънският духов-

ник много искал да се срещне с него, за 

когото чул от атонски монаси, че е го-

лям подвижник, макар и само 54-годишен. 

Старецът Паисий ги посрещнал с блага 

усмивка, казвайки имената на всекиго 

от тях още преди те да му се предста-

вят, а след това ги окуражил да зададат 

своите въпроси към него за онова, което 

най-силно ги вълнува. По спомените на 

самия отец Клеопа, изненадващо отец 

Йоаникий, който бил част от румънска-

та група, задал на стареца Паисий след-

ния въпрос: „Отче, Паисие, понеже отец 

Клеопа иска да остане тук, на Света 

гора, ти какво ще кажеш – да остане 

ли тук?“. За този момент отец Клеопа 

разказва: „Помня, че казах на събратя-

та си, че не просто ще дойда на Света 

гора, а че мисля да остана... Имам двама 

чичовци, подвизавали се там, единият 

от тях доживя до сто години – Варлаам 

Вънту, отидох да се поклоня на неговия 

гроб. А отец Йоаникий беше против да 

оставам, той искаше да се върна“. Дока-

то отец Клеопа преодолявал изненадата 

си от зададения въпрос, който го поста-

вял в центъра на вниманието, и дори се 

обърнал към своя събрат отец Йоани-

кий с думите: „Кой ти каза да питаш за 

това?!“, старецът Паисий им отговорил: 

„Вашият манастир е мисионерски, къде-

то идват много души. Ако отец Клеопа 

дойде на Света гора, той ще се спаси 

като обикновен монах, но ако остане 

там, в манастира, и ако има много тър-

пение, ще се спаси като един апостол“. 

Старецът Клеопа на Света гора, 1977 г. На снимката се вижда  
и бъдещият Румънски патриарх Дан-иил (първият на най-горния ред), 10 години преди да 

бъде постриган за монах
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Отец Клеопа се вслушва в съвета на 

стареца Паисий и се завръща в „Сихас-

трия“. Той успява достойно да устои на 

натиска на румънските тайни служби. 

През 70-те години продължава да бъде 

под наблюдение, поради „развиване на 

мистична, религиозна пропаганда“. В за-

пазени донесения срещу него се посочва, 

че е познат на енориашите в този район 

на Румъния като чудотворец и най-добър 

духовник; че се радва на голяма популяр-

ност и има голямо влияние както сред 

клириците, така и сред миряните. Пора-

ди това за определен период от време 

е принуждаван да стои затворен в кили-

ята си и да не се среща с поклонници, 

дошли да беседват с него в манасти-

ра; предупреждаван е и „да не удължава 

проповедите си с примери и цитати от 

Евангелието“.

Въпреки тези рестрикции, той успява да 

види някои от своите трудове публикува-

ни. Архим. Клеопа е автор на книгите „За 

православната вяра“ (1981, преиздадена 

през 1991 г. под заглавието „Пътеводи-

тел в православната вяра“), „Проповеди 

за Господските и светийски празници 

през годината“(1986), „Проповеди за Не-

делите през годината“ (1990), „Ценност-

та на душата“ (1991), „Възхождане към 

Възкресението (духовни беседи)“ (1992), 

„За сънищата и виденията“ (1993), „Как 

можем да влезем в рая“ (в съавторство 

с о. Йоаникий Бълан, 2003) и др. 

Дълги години той се радва на добро 

физическо разположение, за да служи и да 

проповядва Божието слово, но през 1998 

година здравето му рязко се влошава. 

Според свидетелства за последните дни 

на стареца, вечерта на 1 декември той 

започнал да чете сутрешните си молитви, 

което учудило неговите събратя. Същата 

нощ, около 2 ч. на 2 декември той предал 

Богу дух. 

Погребан е до своя духовен старец Паи-

сий (Олару) в гробището на братята на 

манастира „Сихастрия“, където и днес 

се стичат стотици поклонници. 

От българските издатели
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Ние сме душа
ДИМИТЪР ПОПМАРИНОВ
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Сътвореният човек
Разбирането за човека в Стария Завет 

се изразява чрез няколко думи и изрази. 

Основната дума за човек (µd;a;, адам) 

има колективно значение. В кн. Битие, 

в разказа за сътворението, това ясно е 

посочено в текста: „Сътвори Бог чове-

ка…; мъж и жена ги сътвори“ (1:27). Още 

по-ясно това личи в 5:2: „Мъж и жена ги 

сътвори… и им даде име „човек“ в деня 

на тяхното сътворение„. Човекът се 

отличава от останалите твари. Той 

има особено предназначение на земята 

(срв. Бит. 6:7). Той се отличава както 

от всичко, което го заобикаля, така и 

от Бога (Пс. 8:5, Ис. 2:17 и др.). Дума-

та има значение и на „човечество„. В ед. 

число, като словосъчетание за определя-

не на човека, тя се употребява чрез из-

раза бен адам1, в мн. ч. се използва като 

бене адам, т.е. човеците, хората (Нав. 

9:6). Думата се открива и със значение 

на съпруг, мъж, индивид (Бит. 2:23-24; 

13:16; 41:33; Ос. 2:16). В някои случаи се 

използва, за да обозначи определени за-

дължения – служител, войник, напр. Ис. 

3:24. На някои места етимологията не 

е сигурна. На други думата се използ-

ва и като антитеза, сочеща смъртния 

човек (Иов 28:4; Пс. 89:4; Ис. 51:7, 12)2. 

За обозначаването на човека често в 

1 По-подробно вж. Попмаринов, Д. Синът 
човешки…, с. 12 и сл. 
2 Theodore, Fr. Man, EJ.

Свещ. Писание се употребяват думи, 

показващи душевно-телесни дадености 

като: jæWr, дух (руах), vp,n<, душа (нефеш), 
hm;v;n„, (нешама) дъх, дихание, кръв и пр. 
Основна характеристика според Barry 

Stricker, която може да се даде на човека, 

погледнат от библейска гледна точка, е, 

че той е цялост, пълнота на битието, 

а не е комбинация от различни части и 

качества. „Според старозаветното раз-

биране човекът не е тяло, което прите-

жава душа. Вместо това човекът е жива 

душа… завършена цялост, направен от 

човешка плът, дух (дума) най-добре раз-

бирана като „жизнена сила„, б. Д. П.) и 

нефеш (дума), най-добре разбирана като 

„напълно себе си„, често превеждана 

като „душа„, б. Д. П.). Човешката душа 

не може да съществува сама. Нито ду-

хът, нито нефеш съществуват отдел-

но. Въпреки това те заедно образуват 

целия човек„3. 

Библейското разбиране за човека 
е като цялостно творение, състо-
ящо се от две естества – матери-
ално и духовно. 

Материалното е загатнато още в са-

мото начало с името, което му е дадено, 

Адам (µd;a;, адам, човек; µdæa;, зачервен; 

hm;d;a}, адама, земя, червена пръст). Биб-

лейската идея за човека едновременно 

3 Stricker, B. Antropolgy. Holman Bible Dictionary. 
http://www.studylight.org/dictionaries/hbd/a/
anthropology.html (25.05.2017).

  нова книга на издателство ОМОФОР
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свидетелства за материалния му със-

тав като тяло, физика, като естество 

на всички хора, и духа, който носи, който 

му е вдъхнат от Бога (Бит. 2:7). На един 

ранен етап от творението водата про-

извежда живи души hy:j; vp,n<, нефеш хайа 

(Бит. 1:20); на следващия по-висш етап 

земята произвежда душите на земните 

животни (Бит. 1:24). Това са действия 

на творческите закони в природата, 

вложени от Бога още от сътворяването 

є4. Само Адам получава пряко своя живот 

от Бога. Така той става прототип, пър-

вият човек (човекът по принцип), родо-

началник на бъдещото човечество. Той 

е личност, като духовно същество, но 

съдържа в себе си и цялото предходно 

материално творение. 

Адам, както бе посочено по-горе, е 
едновременно земно и небесно съ-
щество – връзка между земното и 
небесното творение. Съдържайки в 
себе си цялото земно творение, чо-
вечеството като цяло, в материа-
лен план той е свързан с природния 
свят, а като дух е подобен на анге-
лите и се родее с тях (Пс. 8).

 Всичко това говори за изключително 

високото предназначение, което Бог му 

отрежда. В източните митове хората 

4 Често това служи за съблазън на съвременни 
учени и мислители, които приемат света за 
самосъставил се, обожествяват законите 
на природата, като ги поставят на мястото 
на Бога. В общи линии това е веруюто на 
материалистите атеисти. 

са създадени, за да бъдат слуги на бо-

жествата. В разказа за сътворението 

човекът е създаден, за да се радва на 

всичко създадено, на всичко около него, 

да изпитва удоволствие от това, че е 

жив, че живее. Той е средоточие на Бо-

жието творение. Земята му е предло-

жена като райска градина: „Аз създадох 

земята и сътворих на нея човека… За-

щото тъй казва Господ, Който сътвори 

небесата, Той, Бог, Който образува зе-

мята и Който я създаде; Той я утвърди; 

не напразно я сътвори; Той я образува за 

живеене“ (Ис. 45:12, 18). 

Последователността на творението 

съдържа една особено важна идея. А тя 

е, че редът, който е зададен от Бога, е 

неотменен. Това личи и в разбиранията, 

които са отразени в култа. За библей-

ския човек няма нужда от поставяне на 

ново начало, инициация, обикновено прак-

тикувана в езическите вярвания, свър-

зани със зимното слънцестоене, когато 

денят започва да нараства. За разлика 

от тях евреите нямат празненства за 

новата година. С новата година се от-

белязва само началото на сътворението 

на света. Това е ден за молитва и личен 

отчет за отминалата година. За биб-

лейската вяра всичко, което е сътворе-

но от Бога, е непоклатимо и се води от 

законите, вложени от Него в природата, 

която включва и човека. Тази неотменна 

сигурност се гарантира и от законите 

на пола, на рода, на размножаването, 

както в животинския свят, така и при 
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човека. Човекът, в своята физиология, 

както и останалите същества на земя-

та е полово същество. Това е смисълът 

на Бит. 1:27. Полът не се свързва с кос-

мическия ред, с персонифицираните сили 

на природата, а е даденост от Бога.

Свещеното Писание е категорич-
но, че човекът е създаден пряко от 
Бога. Той е изцяло ново творение, 
което се различава от останало-
то. Сътворяването му е нещо уни-
кално, каквото е първоначалното 
създаване на вселената, 

универсума, и именно затова отново 

се използва глаголът ar;b;, бара. Оста-

налото творение за разлика от човека 

се твори от Бога опосредствано, чрез 

законите, които Той е вложил в света и 

природата. Там обикновено се използва 

глаголът hc;[;5, да направя, да произведа. 
Когато се употребява изразът „синове 

на Господа„, т.е. човеците, в конкретния 

случай израилтяните, не става дума за 

някаква органическа връзка, както е в 

някои митологии, а преди всичко за от-

ношения между Бога и човека. Същото 

е и в Пс. 2:7: „Син Мой си Ти; Аз днес Те 

родих“6. В този смисъл думата дете, 

както е в оригинала, има преносно зна-

чение, метафора, а не се разбира буквал-

но. Текстът на Писанието ясно и кате-

горично сочи за единството на човека. 

5 Шиваров, протопр. Н. Сътворението…, 
с. 18.
6Този стих има тринитарно и месианско 
значение. Тук той не се разглежда в този 
смисъл. 

Димитър Попмаринов преподава в Православния 
богословски факултет на ВТУ „Св.  св. Кирил и 
Методий“ от неговото основаване до днес. Бил 
е два мандата декан на факултета, зам.-декан, 
ръководител катедра, член на Академичния съ-
вет на ВТУ, заемал е и други административни 
длъжности. Областта на научно-преподава-
телската му дейност е библеистиката. Чле-
нува в международни християнски организации, 
участва в богословски конференции в страната 
и чужбина с научни статии и доклади. Сред по-
важните негови публикации са книгите: Между 
вярата и разума. Първи въпроси (второ прера-
ботено издание), Фондация „Покров Богороди-
чен“, С., 2016; Orthodox and Wesleyan Spirituality. 
Lectures (In Korean), Republic of Korea, 2011; Съ-
временни богословски проблеми (второ допъл-
нено издание), „Омофор“, С., 2004; Кратко въве-
дение в Свещеното Писание на Стария Завет, 
„Фабер“, В. Търново, 2001; Синът човешки, Фон-
дация „Покров Богородичен“, С., 1999; Религиите 
(кратък речник, в съавторство), Фондация „Ми-
нерва“, С., 1994. 

Един от основателите и председател на Упра-
вителния съвет на фондация „Покров Богороди-
чен“.
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Той не е сътворен от някакви части на 

природата, по стечение на обстоятел-

ствата, от случайността. Напротив, 

той е сътворен с ясното намерение на 

Бога да има такова същество. Създаден 

е от земята и в ноздрите му е вдъхнато 

дихание, т.е. той става живо същество, 

hY:j; vp,n< (нефеш хайя), жива душа (Бит. 

2:7); Бог не призовава творческите сили 

на природата да го създадат, но Сам 

участва в създаването му7; човекът не 

е създаван поотделно, на части. Въпро-

сът за дихотомията и трихотомията 

се появява по-късно, в спекулативното 

философско мислене. 

За библейското мислене, както се посочи 

по-горе, човекът е цялостно същество. 

Според о. проф. Джон Брек „От библей-

ска гледна точка човекът не „притежа-

ва“ душа, или по-точно казано – душа 

като независима единица, която влиза 

или се „влива“ в човешкото тяло в няка-

къв определен момент: при зачатието, 

имплантирането, израждането на плода 

или когато и да било. Човешката лич-

ност сама по себе си бива определяна 

като „жива душа“ (Бит. 1:27), което ще 

рече, че човек е „жив по душа„. Душата 

е трансцендетната страна на нашето 

битие. Макар и да говорим за „разделяне 

на душата от тялото“ при физическата 

смърт, това пак не означава, че душата 

трябва да бъде приемана като отделен 

7Лосски, Вл. Боговидение, Москва, 2003, с. 497.

от тялото елемент. (По-точно е да се 

каже, че тя е отделена от „плътта„, за-

щото плътта е „пръст и в пръстта ще 

се върне„.) С други думи, 

ние не „притежаваме“ душа, ние 
„сме“ душа. Душата е трансценден-
тен животворен принцип на цялото 
ни същество“8. 

Разпадът настъпва след грехопадение-

то, когато органическото единство у 

човека е разкъсано. Целият човешки род 

произлиза от тази първа двойка, въпреки 

че впоследствие се появяват разлики по 

отношение на раса, етнос, религия, кул-

тура. 

В новозаветен смисъл нещата са ясни. 

Човекът е същество, което се отлича-

ва от останалия свят, от животните 

(Мат. 12:12), от ангелите (1 Кор. 4:9). За-

едно с навлизането на греха в човешка-

та история, човешката природа пренася 

своята повреденост както на физиче-

ско равнище – като болести (Иак. 5:16), 

смърт (Евр. 9:27) – така и в духовен план 

(10:17; Лука 6:26). „В Новия Завет почти 

винаги се показва ограничената човеш-

ка природа на човешката мисъл и пове-

дение, за разлика от Бога и Неговото 

откровение„9. Това особено ясно е изка-

зано от св. апостол Павел (Рим. 3:5; Кор. 

9:8; Гал. 1:11 и др.). 

8 Брек, Дж. С нас е Бог. Фондация „Покров 
Богородичен„, С., 2017, с. 58.
9 Jeremias, J. Díèñùðïň, TDNT.
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Предназначение  

на човека
Образ Божий

Образът Божий изразява не само идеята 

за сътвореност на човека. Той показва, 

че човекът е на върха на земния живот. 

Той е завършек на творческия процес, 

венец на творението. В него се съдържа 

целият останал свят, сътворен преди 

него. Човекът е надарен с нещо, което 

останалата природа няма – самосъз-

нание. Именно с това се отличава от 

останалите живи същества на земята. 

Той разпознава своя Творец, защото е 

сътворен по Негов образ, т.е. също като 

Него притежава самосъзнание. 

За православната библейска антрополо-

гия изразите „образ Божий“ и „подобие Бо-

жие“ са ключови. Те са обвързани пряко с 

въпроса за целта, поради която е сътво-

рен човекът. Този въпрос, от своя стра-

на, е свързан с догматическите предпос-

тавки на православното учение10, което 

приема, че 

Бог сътворява човека от любов, за 
да може той, човекът, да участва 
в божествения живот и да изпитва 
върховното блаженство, че живее: 
„Аз дойдох, за да имат живот, и да 
имат в изобилие“ (Иоан 10:10). 

10 За догматическото значение на образа 
Божий вж.: Лосски, Вл. Пос. съч., с. 499 и сл.

Според края на първия разказ за сътво-

ряването на човека Бог си почива (Бит. 

2:1-4а), т.е. завършен е цялостният твор-

чески процес по отношение на човека и 

света, създаден за него. 

В началото на творението се образува 

двойка: Бог – творение. Същевременно 

в творението се образува друга двойка: 

небе (т.е. духовен свят) и земя (т.е. ма-

териален свят). Тези начални творчески 

дадености, сложни сами по себе си като 

съдържание, са в постоянни динамични 

отношения. Най-прост пример: матери-

алният свят, космосът с неговите без-

крайни измерения и духовният свят, с 

неговата непостижимост се взаимопро-

никват и влияят. Началната двойка небе 

– земя, т.е. духовно-материалният свят, 

съдържа в себе си елемент на дуализъм. 

В началото те са в динамическо един-

ство, хармония – те се взаимодопълват. 

След отпадането от духовния свят на 

първосъздадения ангел  – Луцифер – и 

съгрешаването на първосъздадения чо-

век – Адам – единството и хармонията 

се разпадат. Различията се превръщат 

в противоречия. За да има пълнота на 

отношенията Творец – творение, спо-

ред Авраам Позов са били нужни триадо-

логични отношения, по подобие на тези 

във вътрешния живот на Светата Тро-

ица. За духовния свят тази връзка тряб-

вало да изпълнява първият светлоносен 

ангел – Луцифер. За материалния свят 

това трябвало да бъде първосъздадени-
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ят човек11. Така в сътворения свят, по 

Божията творческа воля са били създа-

дени триадологични отношения.

Основен елемент в тези отношения зае-

ма началното свидетелство за сътворя-

ването на човека по Божий образ и подо-

бие. Въпросът с разбирането на образа 

Божий и подобието е основополагащ за 

християнската антропология като цяло 

и за библейската антропология в част-

ност. Както в миналото, така и днес се 

водят оживени разисквания и изследва-

ния в широк богословски и специализиран 

библейски контекст. В Стария Завет 

тези изрази се срещат на няколко мес-

та. Ключово значение те имат в Бит. 

1:26-27; 5:1-3; 9:6. Още в древната Църк-

ва е направено по-различно тълкувание 

на двата израза от това на Синагогата, 

а днес и от съвременното критическо 

тълкуване. Определени разлики се от-

криват и на конфесионално ниво. 

Основната линия, която се намира в 

разказа за сътворението сочи, че цели-

ят творчески процес води до появата 

на човека и завършва с това, че той е 

сътворен по образ и подобие Божие. Ця-

лото творение, създадено преди него, 

му е подчинено; на него му е вменено да 

„господарува“, защото той има в себе 

си нещо, което творението преди него 

няма – именно образът Божий и подобие-

то. Тази роля на човека в творението е 

11 Позов, А. Основы древне-церковной 
антропологии. Сын Человеческий. Мадрид, 
1965, с. 16.

била заложена в мислите на Бога преди 

да го създаде (Бит. 1:26), и осъществена 

при сътворяването му (27). Този акт е 

единствен, защото той показва, че 

човекът има по-различно предназ-
начение отколкото останалото 
творение – той трябва да осъ-
ществява връзката с Бога. Само 
чрез него цялото творение може да 
бъде в общение със Създателя си в 
пълнота. 

По-късно, при грехопадението му – което 

се превръща във вселенска, космическа 

катастрофа – когато се отдалечава от 

Бога, се нарушава и равновесието във 

вселената, в природата. Тя става враж-

дебна, създава трудности на човека, 

страда заедно с него и очаква негово-

то изправяне (Рим. 8:19-20). Особеният 

статут на човека, разликата му от ос-

таналия свят се засвидетелства в те-

кста от различните глаголи, използвани 

в библейския разказ. Както бе посочено 

по-горе, в ст. 27 се използва думата ar:B;, 

която тук означава „пряко Божие твор-

ческо действие“. Тоест сътворяването 

на човека е уникално и единично по ха-

рактер. Този глагол се използва само ко-

гато се говори за първоначални единични 

творчески действия, както е в Бит. 1:1, 

21. Творението през останалите твор-

чески актове не е пряко, а опосредства-

но. Там Бог заповядва на природата, чрез 

вложените от Него природни закони, да 

създава, да произвежда – hc;[;. 
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Библейският израз µyIhúla‘ µl,x,B] (бецелем 
Елохим – образ Божий) е познат в рели-

гиозните системи на околните народи. В 

Месопотамия (Вавилон и Асирия) царят е 

разглеждан като специален представи-

тел на определено божество или божест-

ва, поради което той притежава особени, 

дадени му от бога права, за да управлява, 

т.е. има божествен авторитет. В този 

смисъл той е образ на божеството: „об-
раз на Енлил“, „образ на Мардук“ и т.н. 

Епитетът „образ на бога“ служи да под-

чертае неговия божествен авторитет 

и достойнство12. На еврейски терминът 

µl,x,, целем, подобно на акадското цалму се 

използва, за да означи статуя (идол) или 

картина (образ). Това може да бъде изо-

бражение на бог, животно или нещо дру-

го. В Свещеното Писание употребата на 

израза в повечето случаи е с отрицател-

но значение, защото обикновено се опис-

ват чужди божества (Чис. 33:52; 4 Цар-

ств. 11:18; 2 Пар. 23:17; Ез. 7:20, 16:17; Ам. 

5:26 и др.), златни изображения на мишки 

и израстъци (1 Царств. 6:5, 11), цветни 

изображения на халдейци (вавилонци) (Ез. 

23:14). Терминът се използва и образно, за 

да описва невеществени дадености като 

сцени от сънища (Пс. 38:7; 72:20). От тези 

примери се разбира, че изразът изцяло се 

употребява, за да покаже форма. Затова 

когато се каже „образ Божий“ по отноше-

ние на човека, това предполага физическа 

12 Phyllis, A. B. Theological Anthropology in the 
Hebrew Bible. http://www.blackwellreference.
com/public/tocnode?id=g9781405127202_chunk_
g978140512720217 (02.06.2017). 

прилика. Въпреки това обаче, както се 

видя, той се използва и за нефизическа 

образност. Следователно, когато се раз-

глежда определено място в текста, вина-

ги трябва да се изхожда от съдържанието, 

от контекста и обстоятелствата13. 

В Новия Завет думата образ (εrêţí) за-

пазва в голяма степен значението, 

което има в Стария Завет. Тя се упо-

требява за обозначаване на различни 

предмети. В синоптичните евангелия е 

употребена само веднъж, по отношение 

изображението върху динария, т.е. кога-

то Иисус Христос поставя въпроса към 

фарисеите за това кой е образът, който 

стои върху него (Мат. 22:20; Марк 12:16; 

Лука 20:24). По-голяма употреба се от-

крива в посланията на св. апостол Павел 

(10 пъти) и в кн. Откровение (10 пъти)14. 

Думата трябва да бъде разбирана с ог-

лед на конкретния случай, в който е упо-

требена, защото „се среща в твърде 

широк обхват на значения, засягащ ре-

дица понятийни области„15. Според проф. 

Иван Димитров в Павловите послания 

(corpus Paulinum) в нейната метафорич-

на употреба се отличават три понятий-

ни кръга. Те са изградени на основата 

на отношенията първообраз – отобраз 

и той ги определя по следния начин: „1) 

човекът като образ Божи; 2) Христос 

като образ Божи; 3) вярващите в тяхно-

13 Ibid.
14 Димитров, И. Ж. Образ – икона. Функция 
на понятието в Новия Завет. ДК, кн. 1, 2002, 
с. 3.
15 Пак там.
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то отношение към образа на Христос„16. 

Тези три вида употреба носят съответ-

ното христологично, от една страна, 

а от друга, и антропологично значение. 

Иисус Христос от вечност „е образ на 

невидимия Бог, роден преди всяка твар“ 

(Кол. 1:15). Антропологичният смисъл е 

заложен в безусловната промяна, която 

очаква човека при промяна на неговия на-

чин на живот, приемайки Христа. Той в 

Христа става „нов човек„, „създаден по 

Бога в правда и светост на истината“ 

(Еф. 4:24). Чрез действието на Божия 

Дух човекът се преобразява, т.е. приема 

образа на Божия Син (Рим. 8:29), на Не-

бесния човек (1 Кор. 15:49), т.е. на Хри-

ста. Израстването в Божия образ, т.е. 

напълването му със съдържание, има со-

тириологичен смисъл. Основополагащо 

начало обаче е кръщението, върху което 

се стъпва, за да се уподоби човекът „по 

образа на своя Създател“ (Кол. 3:10). Тога-

ва пътят към спасението е отворен за 

всеки, приел Христа и Неговата Църква.

Подобие Божие

Терминът „образ“ пряко се обвързва и 

с термина „подобие“ (tWmD], демут). Той 

има абстрактно значение, за разлика 

от „образ“. Затова много библеисти 

приемат израза „подобие Божие“ като 

граматическа конструкция за наре-

чие, с която се описва активността 

16 Пак там.

на Създателя, а не природата на съз-

даденото (Бит. 1:26-27). Този прочит 

приема, че хората не са образ Божий, 

но те са създадени „по“ образа на Бога, 

според образа на Бога, т.е. те не при-

тежават образа на Бога, а са според 

него17, уподобяват се на Него. В този 

смисъл подобието, демут, предполага 

божествена активност, нещо, което 

не е довършено и има да се довършва. 

Това разбиране съвпада с древното 

църковно разбиране за подобието като 

зададеност, която обаче се отнася не 

само до творческата дейност на Бога 

спрямо човека, но и на стремежа на чо-

века към Бога18. 

Въпреки всички тези различни употреби 

на термините „образ“ и „подобие“ основ-

ното им значение остава едно: 

човекът е единственото създадено 
същество сред творението, което 
има пряко божествено начало. 

17 Phyllis, A. B. Op. cit.
18 Свети Григорий Нисийски приема, че 
подобието е свободен избор. Човекът 
притежава образа, но за уподобяването на 
Бога той трябва да се бори. Бог е дал на 
човека сили за това. Изпълването на човека 
със съвършенство е зададеност. В: За 
сътворението на човека. 16. 10. По-подробно 
за значението на израза образ и подобие по 
отношение на етическото му светоотеческо 
разбиране в православното богословие вж. 
в: Тутеков, Св. Добродетелта заради 
истината (Богословски и антропологични 
основи на аретологията). В. Търново, 2009, 
с. 154 и сл.
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Висотата на този акт, разгледана от 

богословска, а не само от историко-

критическа перспектива, има дълбоко 

измерение. Тези термини са разчитани 

както в юдаизма, така впоследствие и в 

християнството от гледна точка на вя-

рата. Затова и съдържанието на прочи-

та е различно. В юдаизма, а и за отделни 

представители на съвременната биб-

лейска критика, те са взаимно заменя-

еми. „Създаденият носи определена при-

лика със Създателя. „Образ“ и „подобие“ 

просто подсилват същата истина. Две-

те не означават различни или единстве-

ни страни на човека… Централната 

библейска истина е, че човешкото съз-

дание уникално отразява по определен 

начин Бога“19. За юдейските екзегети те 

са синоними и имат еднакво значение. 

Образът изобразява божествеността 

на тялото и оригиналното тяло на Адам. 

Според християнството

Бог, Който навсякъде забранява да 
се прави Негово изображение, и Кой-
то не може да бъде изобразен, упо-
добен на нищо сътворено (Ис. 40:25; 
46:5, 9), приема да призове човека 
чрез въплътеното второ Лице, Сло-
вото, да се уподобява на Него. 

„В еврейския буквализъм, пише Владимир 

Лоски, претълкуван чрез исторически ре-

дактирания Стар Завет, няма нищо (или 

почти нищо) за каквото и да е религиозно 

19 Stricker, B. Op. cit.

богопознание или антропология, основани 

на понятието „образ Божий“20. Християн-

ството приема друго виждане по отно-

шение на човека. Древната Църква прави 

разлика между изразите „образ Божий“ и 

„подобие Божие“.

Според св. Ириней Лионски образът 
изобразява неповредената приро-
да на човека до грехопадението. 
Тя е отъждествявана със силата 
на ума и свободата, която е загу-
бена след грехопадението и е въз-
становена в Иисус Христос. От 
своя страна, св. Григорий Нисийски 
настоява за свободата като цен-
трален смисъл, заложен в израза 
„образ Божий“. Човекът е изправен 
пред избора на добро и зло. 

Според него, когато смъкнем от себе си 

Божия образ, се поя вява образа на звяр, 

дори по-лошо, образа на демон21. 

Възгледът на Църквата

От всичко посочено се вижда, че древна-

та Църква прави разлика между поняти-

ята „образ“ и „подобие„. Образът се при-

ема като даденост, а подобието като 

нещо, което има да се запълва. Така 

напр. св. Григорий Палама дава по-широ-

ко и динамично разбиране на „образ„. Той 

20 Лосский, В. Н. Пос. съч., с. 661.
21 Св. Григорий Нисийски, За сътворението 
на човека. 16. 11-12.
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открива образа в цялостното същест-

вуване на човека, съотнесено към Све-

тата Троица. Образът се отнася до це-

лия човек, включително и тялото, което 

също трябва да бъде одухотворено. За-

това той смята, че човекът като образ 

Божий трябва да бъде наречен не микро-

космос, както е при древните гърци, а 

микротеос (малък бог)22, съответства-

що на библейското „Вие сте богове“ (Пс. 

81:6, срв. Иоан 10:34). 

На човека според християнското 
разбиране е поставена задачата да 
се богооуподобява: „Бъдете съвър-
шени, както е съвършен и небесни-
ят ваш Отец“ (Мат. 5:48). 

От няколкото посочени дотук примера 

може да се покаже, че „в своето пър-

вично значение съответната библей-

ско-еврейска дума за „образ“ означава 

обикновено външния облик на човека… 

Несъмнено понятието „образ“ в стиха 

(Бит. 1:26 – б. Д. П.) е насочено към ду-

ховната същност. Бог обдарява човека 

с духовни способности, които, макар и в 

малка и несъвършена степен, отразяват 

божественото в човека“23.

Очевидно е, че и двете виждания, юдей-

ското и християнското, допускат оп-

22 Christou, P. The Teaching of Gregory Palamas 
on Man.       
http://www.myriobiblos.gr/texts/english/christou_
palamas.html (02.06.2017).
23 Шиваров, протопр. Н. Сътворението…, 
с. 21.

ределена повреда, която се свързва с 

греха и смъртта. Секуларната крити-

ка посредством историко-критическия 

метод смята, че и двата вида екзегеза 

се отдалечават от литературния кон-

текст. Според нея термините „образ“ и 

„подобие“ не се отнасят до човешката 

природа. Никъде на друго място не може 

да се намери паралел, който да извежда 

такива значения. Според нея богословско-

то им значение е следното: те обознача-

ват мястото на човека в творението, 

в създадения ред, без да се отнасят до 

физическите или моралните качества 

на видовете, без значение на сегашното 

или на „оригиналното“ (т.е. преди грехо-

падението) им състояние24. Секуларната 

критика подхожда към двата термина, 

като се основава изцяло на историко-

критическия метод, на текстологията, 

на разказа като текст, като литератур-

на единица. От една страна, се стъпва 

върху текста и се прави етимологически 

и граматически анализ, а от друга, се 

търсят подобни, близки, сродни предста-

ви в съседните народи. Тя обикновено ги 

свързва с притежателните местоимения 

„наш“, „наше“. Това множествено число, 

което се използва, обикновено се обясня-

ва с древната представа, взета от окол-

ните народи, че около Бога има небесни 

същества, които изпълняват Неговите 

заповеди. Той фактически се съветва с 

тях (езически вярвания). Обикновено не 

се прави разлика между изразите „образ“ 

24 Bird, P. A. Op. cit.
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и „подобие“. Втората дума според тази 

критика явно се употребява за подсилва-

не на идеята, че човеците се отличават 

от животинския свят и се приближават 

до Бога. Тази употреба е използвана още 

и за различаване от езическите вярвания, 

които изобразяват своите богове като 

животни (Египет, Ханаан). Тук контра-

пунктът е ясен: човекът властва над жи-

вотните, а не животните (изобразяващи 

божества) над него. Някои свързват тази 

идея с идеята за четвъртия творчески 

ден, където слънцето е поставено да 

властва над деня и нощта, над другите 

светила. Такава е и ролята на човека на 

земята – той властва над останалите 

създания. Тази власт му е дадена имен-

но защото е образ Божий. Тя съвпада с 

благословията на останалия свят за раз-

множаване и грижа за света. В общ план 

според Phyllis A. Bird може да се каже, че 

„предложенията се простират от тълку-

вания, които приемат образа като пред-

става за изправена статуя или някакъв 

друг аспект на телесна видимост до 

психологически или духовни тълкувания, 

които отъждествяват образа със свой-

ства като език, умствени способности, 

способности за връзка с Бога… Но тек-

стът, погледнат в своя широк литерату-

рен контекст и в съгласие с нормалните 

правила на еврейската граматика, из-

ключва всички тези тълкувания“25. Както 

може да се очаква от този общ поглед, 

25 Ibid.

в секуларната критика по отношение на 

библейската антропология могат да се 

срещнат още много други хипотези. 

За православното възприемане на 
Откровението като слово Божие 
библейският прочит предполага, че 
образът и подобието свидетелст-
ват за божествеността на човека, 
за специалното му предназначение. 
Те посочват връзката, отношени-
ята между Твореца и творението 
(светоотеческият рефрен: Божият 
Син стана Човек, за да могат си-
новете човешки да станат синове 
Божии). 

В динамиката на тези отношения се раз-

крива истината, че човекът е теофанич-

но същество, а Бог е антропофаничен. 

„Ако Бог е абсолютно „не-човечен“, тога-

ва човекът не би могъл да бъде във връз-

ка с Него чрез езика или по какъвто и да 

е друг начин“26…

26 Englezakis, B. Op. cit. Introduction.
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Поредният 
разстрел 
на Никола 
Вапцаров

Маргарита Друмева

„Нещо в мен, нещо вътре в мен се надига, бунтува 
се, клокочи, иска да изхвръкне от този железен об-
ръч на една покорна действителност и крещи“... 

Никола Вапцаров

Фотография: Nicola Bertellotti (1976-) - I was love (2013)
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Млад мъж, излязъл като 

че ли току-що от 

фитнес зала, показва здра-

ви мускули пред девойка, коя-

то предизвикателно мята 

великолепната си дълга коса 

над полуголото си тяло, изви-

ващо се под ритъма на сви-

репа чалга. Мъжът повдига 

многозначително веждичката 

си, наблюдавайки момичето. 

Действието се развива вероятно в 

публичен дом. Попфолк певицата Ан-

тонина докосва устните си като в 

обещаващо начало на порно филм и с 

прочувствен глас започва да рецити-

ра: „Понякога ще идвам във съня ти...“

Не можах да продължа нататък и сп-

рях клипа. Нима е възможно подобно 

нещо?!... Толкова години след твоята 

мъчителна смърт, отново те раз-

стрелват, Поете. Казват, три пъти 

са стреляли в теб. Не е истина – мно-

го повече са. Възкресиха те, обявиха 

те за безсмъртен, отрупаха те с лав-

ри, увеличиха портрета ти в гигант-

ски размери – да виси по канцеларии и 

театри, за да могат, когато си поис-

кат, да те стрелят отново и отново. 

Все още не са изчерпали всички въз-

можности за поругание – само с чалга 

не бяха стреляли срещу теб. Ето, и 

това се случи.

С какво ги предизвика? Може би не 

трябваше да казваш, че за твоята 

Вяра няма открити „бронебойни па-

трони“ и затова толкова години се 

опитват да те убедят в колко голяма 

заблуда си се забъркал. По-голяма от 

онази, заради която стреляха в теб 

през 1942-ра в полутъмното подземие 

на гарнизонното стрелбище... Що за 

мания у един народ да убива поетите 

си?!...

Дали наистина е възможно „милионите 

да възкръснат“, земята да се отърси 

„от отровната си плесен“?! Самият 

клип е доказателство колко властно и 

неотменно превзема тя нови терито-

рии в човешкия дух, пъпли на талази, 

стигнала е умовете и ги е отровила 

с жълто-зелената си плът, спуснала 

се е като щори над очите и всеки ден 

произвежда нови заблуди и нови абсур-

ди. Авторката на въпросния клип – 

Антонина, дори счита, че е един вид 

революционер, борец за свобода, пре-

махвайки всички табута. Видите ли, 

тя с „изкуството“ си карала хората да 

мислят!...
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„В клипа няма порно и това не е кю-

чек. Избрах „Прощално”, защото това 

е култово негово стихотворение и го 

е написал точно преди да го обесят в 

ареста. В него има много любов, а и 

много страст. Така успяхме да вкара-

ме и друго табу в проекта. Има тънка 

еротика, защото стихотворението е 

много страстно.”

Да „го обесят в ареста“? За кого гово-

ри тя?... „Тънка еротика“... „Стихотво-

рението е много страстно?!“...

Не разбирам, Поете, и честно да си 

призная, страх ме е. Светът се е про-

менил много, откакто ти пое към по-

светли пространства. Толкова „сво-

боден„ е станал светът, че човек има 

право да промени пола си и това се 

счита за нормално, а щастието му се 

заключава в нови чувствени наслади и 

в притежанието на нови лъскави вещи. 

Все по-малко чете и изгубва сетива-

та си за вечните ценности, които до-

ближават човека до Бога, все повече 

живее в света на привидностите и 

хвърчи по периферията, губейки цен-

търа си.

Сега всеки има право... за каквото си 

помисли; толкова толерантен и широк 

е сега светът. Но тази „свобода„ е 

като в онази приказка: „Кой, аз ли не 

мога да правя каквото си искам?“ – ка-

зал дяволът и скочил в калта, че и се 

овъргалял хубавичко... Сега има Закон 

за авторското право, който не пред-

вижда възможност създателите на 

подобни вулгарни клипове да бъдат 

санкционирани. Няма цензура, както 

по твое време, когато всичките ти 

стихове от „Моторни песни“ е тряб-

вало да преминат през нейното сито, 

за да получат правото да видят бял 

свят. Но най-страшното е, че няма и 

автоцензура, така че всеки творец 

сам вът ре в себе си да постави гра-

ници кое е сакрално, кое е пошло... И за 

друга приказка се сещам: махнали му 

на изкуството рамките и то се раз-

паднало.

Това момиче – Антонина, и целият й 

екип не знаят твоята история, не те 

познават, дори през ум не им минава 

през колко гърчения на душата и тя-

лото си преминал, за да се роди ефи-

рът на прощалните ти стихове. Нека 

да видим какво ще ни даде Историята 

„от пожълтелите си страници“ – има 

голям смисъл да си го припомним от-

ново.
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Странен въздух дишал малкият Нико-

ла в родната си къща в Банско, тогава 

още в Османската империя – смесица 

от барутен дим и библейски притчи. 

При баща му Йонко Вапцаров, войвода-

та от ВМРО, „Пиринският цар“, който 

владеел с четата си Пирин, сърат-

никът на Гоце и Яне, непрекъснато 

идвали харамии и комити. Въпреки че 

бил участник в аферата „Мис Стоун“, 

по-късно майката на поета – Елена 

Везюва завършила  Самоковския аме-

рикански колеж със съдействието на 

американската мисионерка.

По време на Балканската война пирин-

ският харамия спасил живота на бъде-

щия български цар Борис III, който спо-

ред баща му „е трябвало да усети ми-

риса на барут“ в истински сражения. 

Той не просто усетил мириса, но и бил 

затрупан с пръст, след като избухна-

лата граната пред колата му на завоя 

на Черна го изхвърлила в безсъзнание 

извън автомобила. Старият комита 

го изровил и го пренесъл четири кило-

метра на гръб до място, където мо-

жело да му се окаже помощ. Оттогава 

Йонко посрещал в дома си цар Ферди-

нанд с принцовете Кирил и Борис и му 

помагал в делата за собствеността 

му върху пиринските гори. Директен 

телефон свързвал къщата на Вапца-

рови и двореца на Царя. Гостували им 

още германският кайзер Вилхелм II, 

синът му Август Вилхелм, държавният 

секретар на Германия Фон Кюлман.

Но най-много малкият Никола се впе-

чатлявал от „леволвела“ на Яворов, 

който обещал, че ще му го подари, ко-

гато момчето се научи да казва „ре-

волвер”.

Емблематична била дружбата на Йон-

ко Вапцаров с Яворов, които с чета-

та си се борили за освобождението на 

Пиринска Македония. Заедно с Христо 

Чернопеев и Михаил Чаков през 1912 г. 

оставили 50-хилядната българска ар-

мия при Драма и се явили пред валия-

та на Кавала. Казали му, че градът е 

обграден от българската армия и най-

разумното ще бъде да предаде кротко 

бащата Йонко Вапцаров
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града. Турците разтлали червен килим 

пред Йонко и Яворов, който се качил на 

минарето и извикал: „Кавала е свобод-

на! Излизайте, хора!“. Чаков гръмнал с 

пушката от хълма, магаретата рев-

нали, а всъщност в Кавала имало цял 

турски гарнизон. Чак след няколко дни 

дошла българската войска...

Никола и бъдещият български цар 

Борис често търсели еделвайси по 

склоновете на Пирин, но се случвало и 

банскалии да посетят царския дворец. 

Веднъж, по време на следобедния чай, 

малкият Никола подремнал на трона 

на Царя, докато големите спорят за 

съдбата на България. А никой нямал 

право да приближава и на метър до 

престола, дори синовете му...

Ученическите години в Банско били 

белязани с трагичните събития след 

Първата световна война и погрома 

на Септемрийското въстание. Една 

мистериозна фигура превзела част 

от пространството на дома им – ко-

минтерновският шпионин Борис Май-

лер, дошъл в Банско под прикритието 

на белогвардеец, „за да се промъкне в 

обкръжението на Ванче Михайлов и да 

подготвя подмолно септемврийския 

метеж през 1923 г.“ (1) Влиянието му 

върху възгледите на момчето имало 

отношение към по-нататъшните съби-

тия в живота и смъртта му. Но в тези 

години той стръвно се впуснал в кни-

гите на литературни „пътешествия“, 

свирел на мандолина в ученическия ор-

кестър и се увлякъл по театъра.

Тези негови страсти продължили и в 

Разлог, където Никола завършил гим-

назия. Любимите му книги били „Стър-

Никола Вапцаров с мандолина
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шел” от Войнич и „Спартак” на Джова-

ньоли. Декламирал стихове, поставил 

пиесите „Първият спиртовар” от Л. 

Толстой и „Женитба” от Гогол, в които 

изпълнил главните роли. Започнал да 

пише поемата „Диляна Магесница“, но 

не я завършил, а първото му стихотво-

рение със заглавие „Към светли иде-

али!” било отпечатано във в. „Борба“. 

Домът им в Банско бил гостоприемен, 

винаги отворен за гости. Там са отся-

дали Елисавета Багряна, художниците 

Константин Щъркелов, Иван Пенков и 

други видни български интелектуалци.

От всичко най-много мечтаел да 

следва литература, но под влияние на 

баща си отишъл в Морското машинно 

училище във Варна. След време съкур-

систите му ще си спомнят, че между 

тях „по погрешка се е вмъкнал един по-

особен”. Според приятеля му Кольо Ва-

силев „Никола Вапцаров беше талант, 

който се задушава между сивите ка-

зармени стени”. Никой от тях не е по-

дозирал, че един ден момчето, което 

търка с тях пода и върти огнярската 

лопата в машинното отделение, ще 

бъде признат за един от емблематич-

ните поети на България, а училището 

ще носи неговото име. Още тогава 

болезнено отеквали в душата му сблъ-

съците между светлите копнежи и 

ежедневния черен изнурителен труд.

„Ние искахме нещо огромно, далечно, 
искахме кораби като планини, далеч-
ни морета, простор, а останахме за-

ключени в тесните машинни помеще-
ния“...

Това било времето за възмъжаване. 

Четял Достоевски, Чернишевски, Бай-

рон, Дебелянов, Смирненски, продължи-

ли рецитациите и театралните пред-

ставления  (в ролята на Странджата 

във Вазовите „Хъшове”). Над сто сти-

хотворения написал той през този пе-

риод, някои от които били публикувани: 

„Косач“ и „Хризантеми“ във в. „Глобус“, 

в сп. „Българска реч“ и „Родина“.

В дневника си Никола написал за сре-

щата си с цар Борис III в царската ре-

зиденция на четири очи. Какво са си 

говорили тогава, не знаем. Само това, 

че от притеснение банскалията изял 

всичкия хляб на Негово величество...

Следвали близо три сурови години, в 

които Никола стажувал в трюма на 

миноносеца „Дръзки“ – целият в сажди, 

Никола Вапцаров – моряк
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искри и сгурия, с огнярската лопата в 

ръце по цял ден. В един априлски ден на 

1932 г. той потеглил на далечно пла-

ване с кораба „Бургас“ – Цариград, Фа-

магуста, Александрия, Бейрут, Порт 

Саид...

„Ний идвахме при теб, море, пленени 
от твоята миражна далечност, ома-
гьосани от вечния стремеж към неиз-
вестното, и душите ни ще останат 
завинаги заключени в легендата на 
твоите вълни, очаровани от неот-
менната жажда по незримото“...

„Александрия – градът, през който 
текат богатствата на просторна-
та Нилска долина. Градът, който съз-
даде някога свой стил, свое изкуство, 
своя наука. Градът на Александър 
Македонски, градът, за който меч-
та Наполеон, но не можа да го задър-

жи... Искам да почувствам сърцето 
на този град с едно пипване и меря 
очер танията на големите постройки. 
Искам да хвана нещо типично – извън 
палмите и смесицата от арабски и 
модерни стилове, извън стила на тър-
говския утилитаризъм, който се шири 
по пристанището... Не, всичко това 
съм го виждал и другаде, макар може 
би не така завършено... Нашият кораб 
се губи в гора от мачти...“

Така не пишат машинните техници, 

рядко някои от тях водят дневници, в 

които да описват преживяванията си. 

Зад този разказ прозира вече култиви-

рана литературна мощ. Дали е обичал 

или не машините и „трюмовете, пълни 

с лепкав мрак“, но именно в Морското 

училище се формирали наченките на 

един от водещите мотиви в негово-

то творчество – отношението меж-

Никола Вапцаров във военното училище
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ду човека и техническия прогрес, бла-

годарение на който светът ще бъде 

променен и ще бъдат преодолени соци-

алните несъответствия, привеждайки 

в хармония обществото, отваряйки 

нови светли простори пред него.

При дипломирането си в Морското 

училище, Никола Вапцаров произнесъл 

пламенна заключителна реч от името 

на всички моряци – суровата школовка 

на морето и машините вече е произве-

ла у него твърд характер и прощаване 

с миражите за розово бъдеще:

„...Вие ни сочехте единствен стимул 

– България, но ние знаем, че този сти-

мул, колкото и да е мил, не облекчава 

суровите закони в борбата за хляба. 

Ние знаем, че ще трябва да затънем 

в блатото на една гибелна партизан-

щина, за да могат да ни подхвърлят 

окалян залък хляб”...

За този залък хляб Никола постъпил 

на работа в книжно–мукавената фа-

брика на „Българска горска индустрия„ 

в село Кочериново – като огняр и ме-

ханик. Не се случило да работи в най-

големия официален български вестник 

„Зора“ от 30-те години на миналия 

век  – духът в изпратената статия 

не се понравил на редакторите там. 

Пишел стихове на коляно, организирал 

любителски театър, в който играел. 

Бил избран за председател на профе-

сионалното дружество за защита 

правата на работниците. Скоро след 

запознанството си със студентка-

та по математика Бойка Димитрова, 

двамата сключили брак, макар тя да 

била непълнолетна и родителите й да 

били против свързването й с младеж, 

който няма ясно и сигурно бъдеще.

А мечтаели за щастие, опустошител-

но като пожар. Искали мигновения! В 

писмата си се питали каква е логика-

та на тяхната любов, щом всички са 

настръхнали срещу нея, и как ще оце-

лее тя сред толкова агресия, която ги 

преследва като дивеч. Той й пишел как 

душата му се стреми към слънцето, 

а е вплетена в мрежата от фабрич-

ни комини, как жадува просторната 

свобода, а е впримчен в ритъма на ма-

шините. Говорел й колко я обича напук 

на всичкото злоезичие и хорска злоба, 

които се опитват да опетнят едно 

светло начало, уверявайки я, че е въ-

жеиграч, че я лъже, което „дращи ней-

ната ефирна душа“... „Бойя, мое вне-
запно щастие, моя песен прозвънила, 
отлетяла далеч зад полите на Вито-
ша и оставила ехото на един умиращ 
спомен да се носи в сърцето ми на 
плавни, топли вълни...” – така й пишел 

той малко след като са се разделили, 

когато му е идвало да умре от мъка.

Никола и Бойка Вапцарови
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Все по това време бащата Йонко Вап-

царов бил отвлечен от михайлови-

стите във ВМРО и в продължение на 

година го подложили на жестоки мъче-

ния. От засада стреляли и по Никола, 

задържан бил и брат му Борис. Превра-

тът на 19 май 1934 година сложил край 

на тази история и бащата бил осво-

боден.

Поради авария, поетът бил уволнен и 

семейство Вапцарови се преместили 

в София. Останали без средства за 

препитания, без близки хора около тях, 

двамата се вкопчили в битка за жи-

вота. Бойка започнала работа в една 

банка, а той завършил единствената 

си пиеса „Когато вълната бучи“ („Де-

ветият вал“) – скулптурата на Ан-

дрей, изваян старец с приведена глава, 

превит на две, смазан – „Човекът под 

бреме“, на фона на бетонния фабричен 

комин на завода, където хората за-

губват мечтите си, обезличават се и 

умират. А може би ги убиват. Андрей 

замисля нова статуя – „Освободеният 

човек“.

„Андрей. Ще се завърна пак.

Мира. Ще дойдеш ли?... Наистина ли 
ще се завърнеш?

Андрей. Ще се завърна. Може би 
не самият аз, но все пак ще дой-
да.

Мира. Да, ще дойдеш... Ще бъдеш 
в бодрия глас на тълпите, пияни 
от слънцето, което наистина 
ще свети... (Унесена.) В гръмо-

тевичния звън на ръждясалата вери-
га, която ще се скъса... И аз ще те по-
зная тогава, Андрей!... Ще те видя в 
радостния поглед на онези, от които 
ти взе искрящите очи на „Освободе-
ния човек“

 

И на финала:

„Андрей. Деветата вълна?... Иде като 
мене?... Не, аз не съм деветата вълна. 
Аз съм само един предвестник – та-
лаз, една малка вълна, която иде пре-
ди нея. Но чува се някъде нейния шум. 
Шума на вълната, която бучи... На 
вълната, която иде!... Девятий вал!... 
И тогава, татко, „гнилият кораб“, „ко-
раб с плъховете“, няма да удържи ней-
ния удар...“

На фона на огъня, който горял в сър-

цето на Никола за социална справед-

ливост, още едно нещастие сполетя-

ло семейството: детенцето им Йонко 

заболяло и починало на осеммесечна 

възраст. Таткото държал малкото 

ковчеже в скута си, отрупано с бели 

и червени карамфили. Било погребано 

в онази част на гробището, където 

заравяли самоубийците, застреляни-
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те комунисти и некръстените. След 

10 години, само на няколко разкрача 

оттам, щели да погребат и неговия 

баща.

Завод. Над него облаци от дим.
Народът прост,
животът тежък, скучен. –
Живот без маска и без грим –
озъбено, свирепо куче.
 
И трябва да се бориш неуморно,
и трябва да си страшно упорит,
за да изтръгнеш от зъбите
на туй настръхнало вбесено псе
парченце хляб... („Завод“)

Пак с машините била свързана него-

вата работа във фабриката на бра-

тя Бугарчеви за кратко, а след това 

станал локомотивен огняр в Българ-

ски държавни железници и в Софийския 

общински екарисаж. Дрехите му били 

напоени с непоносимата миризма на 

изгорени животни, но той непрекъс-

нато пишел стихове, дори със сти-

хотворението „Романтика“ спечелил 

литературния конкурс на сп. „Летец“. 

И още една награда спечелил той през 

този период – на първия конкурс на Ра-

дио „София“ Вапцаров спечелил втора 

награда с пиесата „Бент“, която обаче 

е изгубена за поколенията.

„Той работеше упорито, задълбочено, 
дори някак мъчително. Стори ми се, 
че всяка дума се раждаше с усилие, 

както при всяко истинско творчест-
во“. Георги Караславов (2)

Поетът обичал много и киното, но се 

дразнел от „подслаждането“ на дейст-

вителността и изопачаването на жи-

вота, което струяло от сладникавите 

американски кино истории.

Един размазан Джон
целува страстно Грета.
По устните му –
сладостна лига...
С т и г а !
 
Къде е тука нашата съдба?
Къде е драмата?
Къде съм аз? Кажете!

В гърдите ни опрян е за стрелба
на времето барутно пистолета... 

(„Кино“)

Никола и Бойка Вапцарови, София, 1938 г.
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Но кинопрегледите поетът „поглъщал“ 

жадно. Те му откривали покъртител-

ни картини от Испания – в безкрайна 

сива колона вървели бежанци – окъсани 

старци, жени и деца с малко багаж в 

ръцете, които едва влачели краката 

си. Но в тази върволица той виждал 

не само страдащи и отчаяни хора, а 

сурови, набръчкани лица и очи, пълни с 

гняв, омраза и надежда. Една жена със 

стиснати устни тикала детска колич-

ка. Навярно мъжът й е бил убит... Фер-

нандес... Така се родил поетичният ци-

къл за Испания, който намерил своето 

място в неговата първа стихосбирка 

„Моторни песни“.

 „За теб целият свят е Родина... И из-
веднъж от националист, дори шови-
нист, се превръщаш в лют интерна-
ционалист, който се вълнува не само 

от регионалните проблеми, а страда 
за социалната неправда по света. Така 
се появява онзи цикъл за Испания. Дали 
тогава си вярвал, че всички родини са и 
твои родини?“. Мая Вапцарова (3)

 И в навечерието на Втората светов-

на война семейството се решило на 

смела стъпка – Бойка изтеглила заем 

от банката, за да издаде единстве-

ната стихосбирката на Никола Вап-

царов, излязла приживе. Художникът 

Борис Ангелушев нарисувал корицата, 

а тиражът бил 1500 броя. Мнозина по-

лучили книгата с автограф, но отзиви 

в печата не се появили. Огорчен от 

страшното мълчание в обществото 

и литературните среди, той избягал 

от София в Банско, за да стабилизира 

здравето си. Там взел участие в „Собо-

левата акция“ – събирал подписи след 

предложението на Съветския съюз към 

Фамилията на Никола Вапцаров
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българското правителство за прия-

телство и взаимна помощ. Неусетно 

Никола Вапцаров попаднал във вихъра 

на световните събития, сблъсъка на 

Великите сили с интересите на бъл-

гарската държава в най-тежката вой-

на на човечеството и в старите ста-

ени омрази в Разложкия край към баща 

му, който вече не бил между живите. 

Имало е донесения от бивши врагове 

на баща му, които окачествили Нико-

ла като лице с напълно леви убеждения 

и като много опасна личност. Името 

му било поставено на първо място 

като враг №1 на властта в цялата 

Разложка околия. Бил интерниран за 

три месеца в Годеч, после оправдан и 

освободен, защото всъщност нито е 

бил сред организаторите, нито е има-

ло някакво доказателство, че поетът 

е член на комунистическата партия. 

Но властта вероятно е имала нещо 

друго наум – започнала да го следи, за 

да стигне до зараждащото се ядро на 

българската съпротива.

 Завърнал се от Годеч в столицата, за-

почнал усилено да публикува в различни 

издания и да пише реклами на филми в 

кино „Капитол“. Редактирал и издавал 

едновременно два вестника – „Техни-

чески глас“ и „Литературен критик“. 

Във втория вестник той публиквал 

статията „За творчеството на най-

младите“, стихотворението „Кино“ 

и за адрес на редакцията в някои от 

броевете бил посочен неговият личен 

адрес на ул. „Ангел Кънчев“ 37. Под не-

гово ръководство излезли първите 13 

броя, където печатали свои произве-

дения Богомил Райнов, Валери Петров, 

Младен Исаев, Иван Хаджийски, Павел 

Вежинов, Борис Ангелушев, Николай 

Шмиргела и др. Изданието претенди-

рало да бъде ново, различно от другите 

и си поставило задача да бъдат при-

влечени млади прогресивни писатели, 

които чрез творбите си да направят 

вестника трибуна на нови идеи. Нико-

ла Вапцаров бил изключително подхо-

дящ за редактор в него поради своята 

скромност, талант, литературна об-

разованост, самостоятелно мислене и 

необвързаност с никакви литературни 

групировки. (4)

Междувременно 1 март 1941 г. минис-

тър-председателят Богдан Филов по-

дписал договора за присъединяване към 

Тристранния пакт, с което се сложил 

край на политиката на неутралитет и 

Царство България станало съюзник на 

нацистка Германия. Привличането на 

поета в нелегалната дейност е ста-

нало след разговор с Атанас Романов 

на 7 или 8 септември 1941 г. След 6 ме-

сеца Никола Вапцаров бил арестуван 

и трябвало да пише собственоръчно 

показания за цялата си конспиративна 

дейност през това време. Всичко слу-

чило се той подробно описал в над 100 

ръкописни страници. Оттам знаем, че 

псевдонимът му бил Лозан и задачата 

му – да държи връзка с нелегалните 

дейци от провинцията.



44 45

„Към 7-ми или 8-ми същия месец при 
мене дойде Атанас Романов, с ко-
гото се познавах от Македонските 
вечеринки, в които съм участвал на 
литературно четене и от говорящия 
хор „Гоце Делчев“, на когото бях вре-
менно диригент. След като ме запи-
та дали съм прекарал тежко в Годеч и 
аз му описах при какво положение съм 
бил поставен, той поиска да узнае 
какво мисля за войната на съветския 
фронт. Казах му, че съм оптимист и 
че смятам успехите на германците 
за временни. Тогава той ми постави 
въпроса дали съм готов да работя в 
партията при сегашните тежки ус-
ловия. Казах му, че съм готов...“(5)

Поетът бил безработен и до обяд че-

тял в дома си. Така при него започнали 

да идват нелегални от провинцията, 

които Никола свързвал с Васил – псев-

донима на Цвятко Радойнов, съветския 

полковник, дошъл в България с руска 

подводница. Българската полиция е 

имала достатъчно сведения за миси-

ята на подводничарите и парашути-

стите, които трябвало да сформират 

диверсионни групи за разузнаване, осъ-

ществяване на саботаж и терорис-

тични актове във военни обекти, оси-

гуряване на неутралитет на България 

във войната със СССР и подготовка 

на въоръжено въстание.  В състава й 

влизали десетки български разузнава-

чи и военни специалисти, участвали в 

испанските интербригади. След раз-

грома на републиканската армия в Ис-

пания те се установили в Москва.

Оттук нататък ще се сблъскаме със 

серия предателства – лично супер-

полицаят на България Никола Гешев 

получавал шифрограми от Москва с 

подпис „Альоша“. Вапцаров трябвало 

да пътува на два пъти до Варна, за да 

свърже подводничарите с нелегални-

те дейци по места. Мисията му била 

неуспешна. Пистолетът „Ефел“ 62563, 

който Васил му дал, скрит на тавана 

на поета, нито веднъж не гръмнал. В 

показанията той написал: „Аз стоях в 

бездействие“. Междувременно семей-

ството изгубило и второто си дете. 

Между двойката се настанило недове-

рие – поетът не споделял със съпруга-

та си реализирането на конспиратив-

ните си задачи, за да я предпази при 

евентуален арест, а при пътуванията 

не се прибирал с дни. Полицията го е 

следила още от самото начало.
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На 4 март 1942 г. полицията направила 

обиск в дома му и го арестувала на база-

та на признанията, които Георги Минчев 

направил в полицията и които послужили 

за заключението на висш полицай:  „Ло-
зан е техническо лице на Васил (псев-
доним) по някоя друга линия, независимо 
от Партията... Зад Лозан е възможно 
да стоят много важни лица“.  Това го 

поставяло на важна позиция в организа-

цията, каквато всъщност поетът не е 

заемал. И самопризнанията вероятно са 

имали за цел да докажат, че Вапцаров 

не е терорист и престъпник, не заема 

ръководна длъжност, дори не е член на 

комунистическата партия, а е техни-

ческо лице, поради което и не заслужава 

тежката смъртна присъда. Още повече, 

че нямало извършен нито един диверси-

онен акт и саботаж.

Много тежки дни настанали за поета, 

не само поради свирепите мъчения, 

на които е бил подложен, но и поради 

съзнанието, че наближава смъртта. 

Толкова години се бе подготвял за нея, 

предусещал каква ще бъде съдбата му, 

писал за нея в стиховете си. Страдал 

и от гигантския провал на делото. До 

такава степен всичко било непоноси-

мо, че опитал да се самоубие с едно 

габърче, с което пробил вените си. Но 

трябвало да извърви пътя си докрай – 

през съда и разстрела.

„Там бях загубил представа за време-
то. Ту ме измъчваха, ту ме оставяха 
да се съвзема, за да започнат отново. 

Тежкият бой и стягането с електри-
чески обръч можех до понасям, но най-
ужасното изтезание беше бесенето 
с главата надолу. Три пъти бях подла-
ган на такова мъчение и чувствах, че 
вече нямам сили да издържа. Исках да 
се самоубия, но нямаше с какво“. 

Из спомените на Бойка Вапцарова

Съдебният процес се развил мълние-

носно – започнал на 6 юли 1942 г. Пред 

съда били изправени 59 човека. Власт-

та възприела нелегалната работа 

като тероризъм срещу самата нея, 

не срещу немската армия в България 

и срещу Германия във военно време. 

Адвокатите на Никола Вапцаров му 

препоръчали да призове важни и влия-

телни свидетели, които да му помог-

нат при смекчаването на очакваната 

смъртна присъда. От всички свидете-

ли, които Никола Вапцаров призовал, 

се явили само Елисавета Багряна и 

художникът Константин Щъркелов. 

Елин Пелин също се застъпил за него 

пред цар Борис  III, майката на поета 

молила Царя за милост. Защитата му 

била слабо организирана и неефектив-

на – прословутото кимване с глава на 

Багряна не значело нищо за съда, все 

още се водят спорове по какъв стан-

дарт е кимнала тя – български или ев-

ропейски, „да“ ли е означавал жестът 

й или „не“... Във всеки случай е отишла 

на делото, предварително прочитайки 

стихосбирката на Никола Вапцаров, 

с намерение да бъде полезна. Което 
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само по себе си е доблест и мъжество. 

Светкавичният процес не позволил на 

свидетелите да направят всичко, кое-

то е по силите им за спасението на 

подсъдимите.

Присъдата била произнесена от воен-

но-полевия съд по дело 585 на 23 юли 

1942 г., в 11.15 часа сутринта – смърт 

чрез разстрелване за Антон Иванов, 

Петър Богданов, Георги Минчев, Нико-

ла Вапцаров, Антон Попов, Атанас Ро-

манов. Тя трябвало да бъде изпълнена 

в срок от 24 часа. В 16 часа следобяд 

се разбрало, че присъдата ще бъде 

изпълнена в 19 ч. на стрелбището на 

Софийския гарнизон. Преди екзекуция-

та било разрешено на Антон Попов да 

се венчае с Росица Манолова, дъщеря 

на бившия министър Христо Манолов, 

която била бременна.

Всички осъдени отказали изповед пред 

свещеник, само Никола Вапцаров се из-

повядал. Преди абсурдната сватбена 

церемония поетът написал двата си 

шедьовъра – „Борбата е безмилостно 

жестока“... и „Прощално“, които завина-

ги ще останат в световната поетична 

съкровищница. След венчавката отек-

нали изстрелите в присъствието на 

един германски офицер. Войникът, стре-

лял във Вапцаров, го улучил в рамото. За-

това са командвали втори залп, въпреки 

че според международните правила осъ-

деният имал право да живее...

Процесът бил шумен, чрез герман-

ския офицер със сигурност стигнал и 

до Хитлер. Дали осъдените момчета 

били дребните пешки от един гран-

диозен сценарий, който българската 

държава използвала да не се изпратят 

войски на Източния фронт по време 

на войната и така спасили България 

от срама на позорната битка „славя-

ни срещу славяни“? Може и друга да 

е причината, скрита в пожълтелите 

страници на Историята... А гробове-

те им били изкопани няколко дни преди 

произнасянето на присъдата в парце-

ла на гробищата, където погребвали 

самоубийците, застреляните комуни-

сти и некръстените...

„Мили мои, много грижи ви създадох. 
Мамо, аз трябва да умра. Гледай да 
свикнеш с тази мисъл, успокоявай се 
с думите на твоя Христос: Ако жит-
ното зърно най-напред не умре, то не 
може да даде плод.”

Това били едни от последните думи, 

които казал на майка си преди смърт-

та си.

След преврата на 9 септември 1944 г. 

Последната снимка на Вапцаров, направена 
в Дирекцията на полицията след 

арестуването му
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си спомнили за Никола Вапцаров и из-

веднъж видели в него „динамо, което 

не работи“. Стиховете на поета били 

толкова удобни за пропагандни цели и 

за рецитация, че било престъпление 

да не се използва това. И се завихрили 

битки чий е той и на кого е бил по-

голям приятел. Но истината е, че той 

се е превърнал в национален символ и 

в събирателен образ на българските 

трудови хора.

По време на Втория конгрес на мира (3 

декември 1953 г.) майката на поета – 

Елена Вапцарова получила връчения 

на сина й посмъртно почетен знак на 

Международната награда за мир, коя-

то се присъжда от Световния съвет 

на мира на изтъкнати борци за мир 

срещу войната. Тя била подписана от 

Жолио-Кюри и Пабло Неруда. Когато 

научила за наградата, тя била потре-

сена и била в почуда „не е ли много за 

този скромник, дето я питал за книга-

та си – харесва ли й или дрънка като 

царевичен кочан в калта“...

●●●

Стихотворението „Прощално“, написа-

но от Вапцаров в килията в последни-

те часове от живота си, превърнало 

се в символ на безсмъртната любов, 

която надживява смъртта – в долно-

пробен чалга вариант под името „Табу“, 

достигнал до този момент до 75 876 

зрители и слушатели.

Поредният брутален разстрел на Ни-

кола Вапцаров – този път публичен, 

пред очите на всички, в интернет. 

Права е Мая Вапцарова, че „тази дол-

нопробна чалга наистина е първият 

терористичен атентат, защото днес 

войната не се води със сини, зелени, 

червени. Днес войната се води от му-

троцивилизацията, която смело навли-

за и се идентифицира със световната 

и човешка ценностна система”.

Проблемът е по-широк – смущаващо 

е изказването на група учители пен-

сионери по БЕЛ, че дотолкова вече са 

свикнали с телевизионния хумор и тур-
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ските сериали, че словото на Валери 

Петров вече им е трудно за слушане. 

Мисленето на човечеството се про-

меня и то не може да схване абсурда 

на поредното „Табу“. Разликата между 

„Прощално“ и „Табу“ не е просто от не-

бето до земята, тя е от Рая до пре-

изподнята, която произвежда нова от-

ровна плесен и ни залива на талази...

Каква да бъде нашата песен, Поете?

Боя се за утрешния ден...
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Всеки, прочел и заобичал „Вино от 

глухарчета“ на Рей Бредбъри, пом-

ни блестящия откъс за обувките за 

тенис. Когато Дъглас се връща от 

киното с родителите си вижда на 

витрината гуменките, „леки като 

пух, меки като масло, прохладни като 

мента“. Производителите „напъхва-

ха в подметките среда от мек и пух-

кав хляб, навиваха пружини и жилави 

треви, калени и сушени в пустошта. 

А вътре някъде в меките стелки на 

обувките скриваха влакно от най-тън-

ките, най-жилавите мускули на елен.“1  

Дъглас мечтае за тях, а краката му 

вече се реят във въздуха. Той виновно 

разказва всичко това на баща си и по-

1 Рей Бредбъри,  „Вино от глухарчета“, пре-
вод на Жени Божилова, Народна младеж, 
1979.

лучава христоматиен родителски от-

каз: „А можеш ли да ми кажеш защо са 

ти нови гуменки? Можеш ли?“ Само че 

този отказ не го възпира, той започва 

да действа решително: работи като 

куриер в магазина на мистър Сандер-

сън и сбъдва мечтата си. Пред него е 

прекрасно, важно, необикновено лято. 

Ако сте чели, то помните.

Неслучайно си спомних за тези обувки. 

Преди четири години съпругът ми ми 

подари скъпи маратонки. О, как мечта-

ех за „Nike“, когато бях дете в начало-

то на ХХI век, когато за всички беше 

трудно. И ето, те са пред мен в оран-

жева кутия, черни с розово плюс сини 

подметки, новички! Само да ги обуя и да 

се радвам. И какво мислите направих 

с тях? Скрих ги в гардероба! Та това 

са такива специални маратонки, с тях 

ще тичам сутрин, ще ходя на фитнес. 

Когато стана достойна за тях, кога-

то намеря достатъчно важен повод 

да се докосна до тяхното съвършен-

ство, тогава… В края на краищата 

те заедно с кутията се преместваха 

от квартира на квартира пет пъти за 

четири години. Това лято посрещнах с 

гуменки, които заех от приятелката 

на брат ми буквално за час, а ходих с 

тях месец. Те ми бяха леко малки и в 

един особено дълъг пешеходен ден бях 

готова да ги сваля и да шляпам боса по 

асфалта, ридаейки от болка.
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Не издържах, от четвъртата кварти-

ра взех тези блестящи маратонки за 

по-добър живот и ги пренесох в пета-

та. Обух ги, излязох навън и полетях 

по-бързо от вятъра, защото на пе-

тите действително имаше пружини, 

а под мрежата отстрани криле. Вед-

нага си спомних Дъглас Сполдинг и се 

засмях. Запитах се: „Но защо, Катя? 

Защо ги кри от самата себе си?“.

Въобще, това е социално-битов фе-

номен: „всичко хубаво – за после“. По-

хубавата рокля е за парти. 364 дни в 

годината се обличаме с каквото и да 

е, а само един ден с любимото. Пазих-

ме много вкусна халва и тя изсъхна. 

Парадният парфюм започна да мирише 

странно след достатъчно дълго време 

на пазене за специален случай.
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Сред бодитата на дъщеря ми имах 

фаворити. Пазех ги за особени случаи, 

обличах й ги няколко пъти, но дъщеря 

ми порасна, просто защото бебетата 

растат стремително. Сега се питам: 

и за какви случаи ги пазех?! За посеще-

нието при личния лекар веднъж в месе-

ца? Ама че глупост. През цялото това 

време си бяхме вкъщи, можехме да сме 

красиви винаги. Край – вече се облича-

ме красиво и вкъщи – със скъпи жълти 

бермуди с рисунки. Утре ще облека дъ-

щеря си с бяла рокличка на пеперудки. 

Нека си играе в пясъка с нея!

Според мен, „там“ и „после“ са двама-

та най-злобни битови крадци. Заедно с 

„ако“. Те откраднаха значителна част 

от нашата радост, тази, която ни се 

полагаше днес.

Когато имам собствено жилище, ще 

бъда щастлив. Когато започна да по-

лучавам много пари... Когато напиша 

N на брой статии... Когато открия 

изложба... Когато ще мога да пътувам 

по целия свят… А сега? Моля ви, не ми 

пречете да работя, сега е нищо, важ-

но е после какво ще бъде.

Когато ме сполети някакъв страх или 

униние, то у мен сработва следният 

рефлекс: започвам да търся нещо, кое-

то не ми достига, за да съм радостна. 

И то сред вещите, сред това, което 

мога да имам бързо. Оранжеви очила? 

Тениска със съзвездията? Сувенирна 

футболна топка? Кукла от „Улица Се-

зам“? Обикновено това са неща, кои-

то съм искала да имам в детството. 

Или книги. В книгите намирам мисли и 

смисъл и ми се иска да ги прегърна, да 

прегърна целия свят, да получа знание, 

водещо към покой. Поезия, проза, изку-

ство, църковно изкуство, религиозно 

изкуство. Защото искам да зная, че 

светът е създаден за радост, а Бог е 

любов. Именно за мен.

Вчера също търсех всичко това, се-

дях пред компютъра, а зад завесите 

имаше небе. На Север през юни започ-

ват белите нощи и небето към полу-

нощ е като на иконата „Достойно 

ест“ – светлосиньо, розово и златно. 

Погледнах през прозореца, виждаше 

се надалече. Дъщеря ми спеше. Беше 

тихо, спокойно и красиво. И Този, Кой-

то е съчинил и нарисувал небето, като 

че ли ме попита: „Харесва ли ти?“ Да, 

харесва ми. Това е любимото ми небе, 

такова вечерно, наситено, синьо. „Но 

ти искаше очила? Ех, неспокойна душа 

си ти, Катя“. Да. Неспокойна. Господи, 

не ми трябват тези очила. Ще постоя 

тук до прозореца и ще се порадвам на 

това, което имам, тук и сега.

Когато бях на шестнадесет години, 

летувах в лагер „Орльонок“. Там ес-

тествено пеехме лагерни песни в ор-

льоновски кръг и една от тях запомних 

за цял живот. „Разговорите едва се 

чуват, над „Орльонок“ пада нощната 

тъма, в кръговрата на дневните грижи 

не забелязахме как премина още един 
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ден.“ Наскоро една мисъл като че ли ме 

обля със студена вода: представете 

си, ако в кръговрата на проблемите не 

забележим, че сме изживели последния 

си ден? Това е страшно. Страшно е, че 

ако не сме „тук и сега“, то ние факти-

чески, сме никъде и никога. И можем да 

бъдем „никъде“ с години, десетилетия 

от нашето невъзвратим живот. Никой 

никога няма да ни даде някакви чисти 

допълнителни дни вместо отминали-

те. Нашето настояще може да завър-

ши, а измисленото „щастливо бъдеще“ 

въобще да не настъпи. Измисляме си 

радост, в лица и детайли и чакаме да 

настъпи, а истинската може да пре-

мине покрай нас и да не я забележим. 

Можем да приберем живота си в гар-

дероба като кутия с маратонки, като 

че ли той не е създаден за нас, а за 

някой друг, по-добър от нас.

Така че нека се радваме тук и сега. 

Струва си. Да се радваме на Господа, 

измислил това синьо-розово небе със 

златни облаци. На живота под това 

небе, на децата си. На мислите и сми-

съла. И на всичко останало, включи-

телно маратонките. Защо не, та нали 

ни е заповядано да се радваме!

Зная, че всичко което написах е много 

просто, чували сме го хиляди пъти. Но 

и небето сме виждали хиляди пъти. Но 

няма как да свикнем, всеки път то е 

ново, различно и не бихме могли да не 

извикаме: „Господи, каква красота!“.

Превод: презвитера 
 Жанета Дилкова-Дановска

Източник: Matrony.ru



54 55

Настоящото издание предлага кореспонденцията на 
архимандрит Софроний (Сахаров; 1896 – 1993), изтъкнат аскет 
и писател, известния автор на книгата „„Старецът Силуан 
Атонски“, с един от най-великите православни богослови 
на миналото столетие – протойерей Георги Флоровски 
(1893 – 1979). Публикуваните писма представляват както 
исторически, така и богословски интерес.

Архимандрит Софроний (Сахаров) и протойерей Георги 
Флоровски – това са две различни съдби, два християнски 
пътя. И двамата обаче са представители на поколението, 
отличаващо се с изключително висока догматическа 
култура... Дадено им е било особено строго да живеят 
Православието като вселенска истина, явяваща на целия 
свят истинния Бог. За тях Църквата е била пазителка на 
тази Всеистина, а не някаква „добавка“, придатък към 
националната култура.
 

Йеромонах Николай (Сахаров)

9 789542 972655
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Из книгата на архимандрит Софроний  

„Кореспонденция с протойерей Георги 

Флоровски“

Писмо 18
Недоброжелателство към манастира в църковната среда. За йерар-
хията на Църквата. За превръщането й в „класови отношения“. Дес-
потизмът на епископите – резултат от снизяването на богословско-
то равнище. Всеки земен порядък носи опасност от злоупотреба. За 
външния авторитет

The Old Rectory (Essex, England),

29 май 1959 г.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Скъпи и дълбокопочитаеми отец Георги!

Благодаря за писмото. Благодаря за добрата дума. Нашето начало тук 

в много отношения беше изключително благоприятно. Но това не пре-

махва онези неразбирания и недоволства, за които Вие говорите, като 

свидетелства за именно доброто начинание. Най-печалният момент е, 

че тези недоброжелателства и недоволства се срещат много по-чес-

то в най-близката църковна среда, отколкото от страна на инослав-

ните и иностранните.

Аз не изключвам възможността Вашето идване тук при нас да ста-

не и преди Оксфордската конференция, с автомобил от Лондон или 

даже от Оксфорд.

Отец Василий ще бъде ръкоположен за епископ тук, в Лондон, на 14 юни. 

Мисля, че ще го ръкополагат екзархът архиепископ Николай (Ерьомин) и 

епископ Антоний (Блум). Титлата на новия епископ ще е Волоколамски, 

длъжността – втори викарий на екзарха.
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Във връзка с това мисълта ми отново се спря на въпроса за йерархич-

ния строеж на Църквата. Всички ние разбираме неизбежността и не-

отстранимостта на йерархията. Мисля, никой от православните не би 

въстанал срещу това „учредяване“, „установление“. Но историческият 

опит е показал, че когато неравенството, свързано непременно с иде-

ята за всяка йерархия, премине известни граници, тогава се разрушава 

възможността за нормално общуване между йерархичните степени. 

Встъпвайки във висшия йерархичен „клас“, за съжаление, мнозинство-

то епископи загубват дължимото уважение към тези, които стоят 

в нисшата спрямо тях степен, тоест към свещенството. В единния 

църковен живот се внася чужд нему елемент на „класови отношения“. 

Епископите твърде често престават да бъдат не само братя, а даже 

и отци. Те чувстват сами себе си преди всичко владици (деспоти1) 

и също твърде често са склонни към „деспотизъм“. Ако в миналото 

такова подчертано „неравенство“ между епископата и свещенството 

(дори не говоря за монашеството) е било някак съответстващо на „со-

циалния“ строй и реалното положение на нещата (рядкост на образова-

ност например), то сега да се поддържа същата дистанция между све-

щениците и епископите е съвсем неполезно за битието на Църквата. Аз 

съм дълбоко убеден, че в началото на революцията такива явления, като 

„Живата църква“ (и други „презвитериански“ движения в други времена и 

при други условия), са били предизвикани именно от подчертаване на „не-

равенството“ от страна на самите епископи. В настоящия момент аз с 

дълбока скръб гледам как все повече и повече се проявява тенденцията 

епископатът да прокарва „граница“ между себе си и останалото Тяло на 

Църквата. В борбата против идеята за „царственото свещенство“2 на 

всички християни, в борбата против идеята за съборността, включва-

ща, освен епископата и свещенството, и монашеството, и миряните, в 

стремежа епископатът да се признае за изцяло носител на непогреши-

мостта и изключителното право на учителство, и подобни неща – във 

всичко това аз виждам страшна реакция, можеща да се отрази гибелно 

на съдбините на Църквата в бъдеще.

По мое мнение това може да се разглежда като рязко снизяване на бого-

словското равнище на църковното съзнание в наши дни. И се боя, че сега 

вече трудно може да се противодейства на това снижение.

1 От гр. език: δεσπότης – господар, владетел; повелител. 
2 Виж: 1 Пет. 2:9.
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Не мога да кажа, че никога не съм срещал епископи, които да са се 

старали да отстранят непреодолимата пропаст между йерархичните 
степени и са оставали в личен порядък братя, приятели, сътрудници и 
съслужители пред Божия престол. Но за съжаление, това явление не е 
често. Учудващо е колко силно е влиянието на социалните форми на жи-
вот във всеки исторически момент върху църковния живот. Удивително, 
колко рядко се среща съзнанието, че нашето християнство е религия 
абсолютна и поради това е длъжна да привежда към съзнание за своята 
независимост от останалия свят, където всеки „строй“, всеки „режим“, 
всеки „ред“ неизбежно съдържа в себе си възможността за „злоупотре-
бяване“, извращение, експлоатация и впоследствие до пълно израждане.

Ако се върнем към Църквата, към това, което виждаме през последните 
две столетия, не може да останем равнодушни пред факта, че са почти 
изключение епископите, които са защитавали духовното (езотериче-
ско3) и богословското начало на Църквата. И в миналото такива бор-
ци, като преп. Максим Изповедник, или преп. Симеон Нови Богослов, или 
св. Григорий Палама (преди епископството си), са се принуждавали да 
преодоляват снизяващото духовно и богословско влияние на епископите. 
Предел на извратеното разбиране на „църковната йерархия“, езотериче-
ска по същината си, е, разбира се, Ватиканът. Слава Богу, при нас няма 
такова нещо. Но тенденции за установяване на „външен“ авторитет се 
срещат у нас в по-голяма степен, отколкото би трябвало.

Възможно е скоро да излезе немският превод на книгата за стареца 
Силуан. Тя ще бъде значително по-пълна от английската версия. Пре-
водачката се опасяваше от претрупване и съкрати много неща, но в 
издателството (Патмос-Ферлаг, Дюселдорф) я молиха да съкращава от 
текста възможно по-малко. С тази работа е заета и сега, живеейки тук 
при нас, в Old Rectory.

Бог да Ви пази в добро здраве, като благославя трудовете Ви с обилие 

от нетленни плодове за Вас самия. И за тези, които Ви слушат и се 

учат от Вас.

Преданият архимандрит Софроний

Привет на Ксения Ивановна.

Превод от руски: Венета Дякова

3 От гр.: ἐσωτερικός – вътрешно, съкровено.
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БЪЛГАРСКО 
СОЦИАЛНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Маргарита Друмева
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Все повече в българското публич-

но пространство се говори за 

социална икономика и социално пред-

приемачество. Въпреки крайно недос-

татъчното развитие на аспектите, 

свързани със социалните дейности в 

България, израз на което е национал-

ният протест и инициативата „Сис-

темата ни убива“ на семействата с 

хора с увреждания, през последните 

години има известно раздвижване и 

от страна на държавните институ-

ции, и от неправителствените орга-

низации и частния сектор като цяло. 

Появиха се различни форми на редов-

но образование, включително онлайн 

обучителни платформи, където заин-

тересованите лица имат възможност 

да се запознаят с теоретическата 

основа на социалната икономика, а со-

циалните предприемачи имат достъп 

до програми за финансиране и подпо-

магане старта на различни типове 

социални предприятия. 

Бавно, но сигурно в България навлиза 

ново разбиране за социалното предпри-

емачество като път да се преодолеят 

трупани с години неработещи и неху-

манни идеи спрямо хората с дефицити. 

Неслучайно ги наричаме „невидимите“ 

хора, изолирани далеч от обществото, 

оставени на доизживяване с мизерни 

средства за съществуване. Социална-

та икономика се базира на съвършено 

различен принцип – тези хора имат 

потенциал, с който могат да бъдат 

включени в икономическите процеси, 

така че да работят подходяща работа, 

в неизолирана общност, да се чувст-

ват финансово независими и полезни на 

обществото. В резултат на това, на 

пазара на труда могат да излязат хора, 

изложени на риск от социално изключ-

ване.

Интересна е статистиката, че около 

10% от всички предприятия в Европа 

(около 2 милиона) са социални пред-

приятия. В тях работят повече от 11 

милиона души – 6% от служителите в 

ЕС. Концепцията за социална икономи-

ка е далеч от разбирането за раздава-

не на социални помощи, а по-скоро се 

разглежда като „инструмент за иконо-

мическа мобилизация на социално пре-

небрегвани общности“, чрез който да 

бъдат решени глобални въпроси като 

намаляване на бедността и социално-

то изключване. В стратегията „Ев-

ропа 2020“ е заложена амбицията 75% 

от хората в трудоспособна възраст 

да бъдат включени в работен процес и 

минимум 20 милиона души по-малко да 

бъдат изложени на риск от бедност и 

социално изключване. 



60 61

Социалното предприятие се различава 

от традиционното по това, че създава 

допълнителна добавена стойност, от-

кривайки работни места за хора, които 

обикновено нямат шанс да започнат 

работа – хора с увреждания, маргина-

лизирани групи, наркозависими, бежа-

нци. Важен аспект е и опазването на 

околната среда. Освен всички предиз-

викателства на традиционното пред-

приятие като конкурентноспособност, 

стабилност на пазара и пр., социално-

то предприятие поставя акцент върху 

реинвестиране на печалбата за цели 

като социално приобщаване на хора с 

недостатъчно образование и компе-

тентности, страдащи от заболявания 

и др. То е в състояние да преодолее со-

циалното изключване на хора, които не 

са в състояние за удовлетворят жиз-

нените си нужди, поради което живе-

ят много под прага на бедността и не 

могат да си позволят образование за 

придобиване на професия, трудно съз-

дават семейство, губят социалните 

си контакти и чувството, че принадле-

жат към някаква общност. 

Едно от най-успешните социални 

предприятия в България съвсем наско-

ро отпразнува своя 5-годишен рожден 

ден – фондация „Светът на Мария“
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Ф
ондация „Светът на Мария“ 

е основана от семейството 

на Мария – млада жена с ин-

телектуално затруднение. Екипът се 

състои от професионалисти, прила-

гащи опита в сферата на социални-

те услуги на държави като Холандия, 

Англия, САЩ и др. Стремежът е да 

бъде изградена стимулираща прие-

маща среда за хора с интелектуални 

затруднетия, с провеждани ежедневни 

дейности, насочени към индивидуални-

те възможности и интереси на всеки 

от потребителите.

СВЕТЪТ НА МАРИЯ –
  един успешен модел
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Към Фондацията функционира Дне-

вен център „Светове“ – за хора в ак-

тивна възраст над 18 години с лека 

и умерена степен на интелектуално 

затруднение, които имат желание да 

придобиват нови умения, да създават 

приятелства, да споделят своя свят с 

други. 

Мисията на фондация „Светът на Ма-

рия“ е да подобри качеството на живот 

на хората с интелектуални затрудне-

ния и техните семейства, както и да 

подпомага личностната им реа лизация 

чрез осигуряване на достъп до качест-

вени услуги, развиващо обучение и под-

ходяща трудова заетост. 

Още от самото начало на своето 

съществуване, екипът разработва и 

осъществява поредица от успешни 

проекти. Най-напред е направен анализ 

на предоставянето на социални услуги 

за хора с интелектуални затруднения 

в София и околността и е споделен 

опитът на Националния институт за 

хора с увреждания YAI Network, САЩ 

пред 45 неправителствени организа-

ции в работни срещи и на кръгла маса. 

Едновременно с това четирима млади 

души с интелектуални затруднения са 

обучени в основни умения да отстоя-

ват правата си и да търсят подкрепа 

в различни житейски ситуации. 

Насърчаването на диалога между хо-

рата с интелектуални затруднения 

и столичани чрез изграждане на об-

ществена среда е сърцето на парале-

лен проект, чрез който хората с ин-

телектуални затруднения и техните 

семейства могат да изразяват своя-

та гражданска позиция и да влияят на 

гражданските процеси в столицата, 
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да имат достъп до различни културни 

събития. В диалога може да се уста-

нови как самите хора с интелектуални 

затруднения разбират процеса на ин-

теграция и как виждат себе си в жи-

вота на града. Млади хора започват 

да посещават открития Дневен цен-

тър, в който са ангажирани в различни 

творчески дейности. Всички проекти 

на фондация „Светът на Мария“ ста-

ват видими и за държавните инсти-

туции, които осъществяват подкрепа. 

В различни информационни кампании 

за набиране на средства се включват 

все повече социално ангажирани пуб-

лични личности. 

Ежедневно в Дневен център „Свето-

ве“ младите хора с интелектуални 

затруднения придобиват умения за са-

мостоятелен живот, развиват своите 

познавателни, речеви и комуникативни 

способности. Учат се да познават ча-

совника, парите, самостоятелно да уп-

равляват личния си бюджет и бюдже-

та на домакинството, да се предста-

вят на публични места, да общуват с 

другите. Подобряването на писмена-

та и говоримата реч, разказването на 

истории, участието в дискусии, както 

и изграждането на собствен дневен 

режим, планирането на разходките и 

управлението на времето – това са 

част от усилията на екипа по проек-

та. Неотменни са и дейностите в арт 

терапията за изграждане на тяхната 

емоционална устойчивост.

Освен конкретните практически 

стъпки, фондацията реализира проек-

ти за промяна на обществените на-

гласи към хората с интелектуални за-

труднения чрез промотиране на добри 

практики за интегрирана заетост. 

Благодарение на финансиране по други 

програми, младите хора с леки инте-

лектуални затруднения са извеждани 

извън затворения кръг на семейство-

то. Срещите с доброволци, които спо-

делят своите интереси с хората с 

интелектуални затруднения, клиенти 

на Дневен център „Светове“, органи-

зираните посещения на кино, концер-

ти, театрални представления и др., 

завършват с бал на приятелството.

Към Дневен център „Светове“ е от-

крито Защитено кафене. Това е мяс-

то за трудова рехабилитация и усъ-

вършенстване на комуникационните 

умения на работещите в него хора с 

интелектуални затруднения, които 

работят заедно с хора без уврежда-

ния. Тук те придобиват умения, благо-

дарение на които биха могли да бъдат 

наети на реални работни места. 

Фондацията работи и за изграждане на 

трудови и социални умения при 25 мла-

дежи с интелектуални затруднения, с 
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цел да бъдат подпомогнати да си наме-

рят работа. Фондацията вече е изгра-

дила свое име и устойчиви взаимоот-

ношения с организации и институции 

(спортни зали, обществени и културни 

организации) за провеждане на трудова 

практика за младежи с интелектуални 

затруднения. 

В Дневния център „Светове“ към Фон-

дацията до този момент са се обуча-

вали около 30 младежи с интелектуал-

ни затруднения и са придобили житей-

ски, трудови и комуникационни умения. 

Понастоящем в Дневния център, ос-

вен приготвянето на ястия в профе-

сионалната кухня под ръководството 

на готвач, младежите произвеждат 

ръчно ароматни свещи, сапуни и най-

различни сувенири. Най-важното е, 

че при всички тях е видимо подобре-

нието на техните социални умения 

– преборили са първоначалната тре-

вожност, притеснителност и множе-

ство страхове при срещата с хора-

та. Екипът на Фондацията има повод 

да се гордее с успехите на своите 

възпитаници, които вече умеят да 

контролират емоциите си и да посре-

щат приятелски всеки гост. Освен 

това, те вече напълно самостоятел-

но се придвижват от домовете си до 

Дневния център, използвайки град-

ския транспорт.

На петия рожден ден на фондацията:

Миряна Маламин-Сирийски, про-

грамен директор 

„Преди 5 години си спомням речта на 

Цецка Караджова, директор на фон-

дация „Светът на Мария“, когато от-

кривахме центъра. Колко изненадващо 

беше пожеланието на един от парт-

ньорите и гостите: „Виждам този 

център в бъдеще – почти всички ще 

могат да си намерят работа и ще 

работят“... Приемам това като про-

рочество – факт! Днес ще можем да 

се похвалим с постигнатото до този 

момент – тези хора работят и в днев-

ния център, имат трудова практика 

на своите работни места“. 

Цецка Караджова, директор

„Миряна ме подсети за времето пре-

ди 5 години, когато открихме Дневния 

център. Спомням си, че застанах тук 

пред всички с огромни притеснения и 

много безпокойство – дали това, за 

което мечтаем, ще може да бъде осъ-

ществено.

Интеграцията се осъществява тога-

ва, когато до всеки един човек в за-

труднение ще застане един от нас, за 

да има приятел и да прави всички важни 

човешки неща като нас – приятелство, 

работа, социални контакти, подкрепя-

що семейство, подкрепяща среда. Днес 

мога да кажа, че макар и мъничко, сме 

извървели път и всеки един от тези 
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хора в центъра е изживял тези мечти. 

Девет души вече имат работни места. 

Работят, горди са.

Работим по множество програми, 

имаме партньори, спечелихме много 

нови приятелства през тези 5 годи-

ни. Благодаря на семействата, които 

се довериха и изпратиха тук децата 

си! Те бяха част от успеха, който по-

стигнахме заедно, и повярваха, че де-

цата им могат. Колкото до нас, обе-

щавахме без самите ние да сме много 

сигурни в крайния резултат. Имахме 

моменти на колебания, съмнения, връ-

щахме се мъничко назад и после пак 

продължавахме напред. Затова един 

от нашите девизи е „АЗ МОГА!“. До-

казахме го през тези 5 години с това, 
че тези хора работят.

Тези, които посещават дневния център, 
се грижат сами за себе си тук, почист-
ват, готвят, правят сувенири, за които 
имаме толкова много клиенти, че не мо-
жем да смогнем да произведем толкова, 
колкото желаещи има да купят от не-
щата, които създаваме...

Екипът е изключително отдаден. 
През годините ги насърчаваме да 
учат, да се развиват, непрекъснато 
повишаваме квалификацията им, виж-
даме какво се случва по света и кое 
е най-доброто, което можем да взе-
мем. Чрез партньорствата, които 
имаме, се случва и финансирането на 

дейността ни.“...
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Зорница Русинова, заместник-

министър на труда и социалната 

политика 

„Благодаря, че съм част от 5-ия ви 

рожден ден, защото, както много прия-

тели тук, всички ние си спомняме съз-

даването на Центъра и дори идеята 

преди да бъде създаден той, как група 

приятели подпомогнахме създаването 

на фондацията „Светът на Мария“.

Има много деца, които пораснаха през 

тези 5 години – те намериха тук своя 

втори дом и своето второ семейство. 

Всичко, което ние в министерството 

на труда и социалната политика се 

опитваме да направим и като поли-

тика, и като финансиране, можем да 

видим тук с пълен резултат – хора, 

които се чувстват щастливи в тази 

среда, въпреки затрудненията си – със 

своите близки, приятели и възможнос-

ти за трудова заетост.

Вярваме, че новото социално предпри-

ятие, което ще надгради всичко – още 

11 човека да започнат да работят 

тук, ще даде още по-добри резултати. 

Вярвам, че и ние като министерство 

ще можем да подкрепим и чрез опера-

тивна програма „Развитие на човеш-

ките ресурски“ през есента ще дадем 

възможност и на неправителствени 

организации да канидатстват – да 

създадат проекти за услуги, които 

ТЪРСЯТ ИНДИВИДУАЛНАТА ПОДКРЕПА 

на всеки един човек, който е в риск. 

Вярвам, че в партньрството с не-

правителствения сектор ще можем 

да решим всички отворени пропуски, 

които имаме и които стоят пред нас. 

Ще можем да дадем възможност на 

хората с увреждания в България да се 

почувстват интегрирани и част от 

нашето общество.“

ДЕБОРА: Чувствам се тук много до-

бре сред моите приятели. Научих се да 

правя декупажи, сувенири, топчета от 

вълна...

МАРИЯ: Станах сервитьорка, научих 

се да помагам, да преценявам сама 

дали храната е достатъчно топла или 

малко студена за клиентите.

МИРЯНА: На Мария дължим това, че 

всичко се случва по график. Тя е най-

големият пазител на реда и дисципли-

ната в дневния център.

ДАНИ: Намерих си добри приятели 

тук. Значките са изработени от Дани, 

Стефан, Боряна, Огнян.

ИВА: Тук се научих на много трудови 

умения, имаме много приятели и се 

чувстваме пълноценни хора. Чувст-

ваме се равностойни, изработваме 

хубави арт неща, дава ни се поле за 

работа, чувстваме се полезни, ходим 
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по базари, където продаваме наши су-

венири. Чувстваме се пълноценни, а не 

отхвърлени от другите хора. Да вър-

вим напред и все по-добре да се раз-

виваме!

ВИКТОР: Работя в Спешъл Олимпикс, 

сканирам документи. Чувствам се 

страхотно! 

•	

За краткото време на своето съ-

ществуване, Фондация „Светът на 

Мария“ има зад гърба си солидна исто-

рия и десетки реализирани проекти. 

Моделът на социалното предприятие 

за интегриран работен процес, в кой-

то хора в норма и с интелектуални 

затруднения работят заедно, е дока-

зал през годините своята жизненост 

и ефективност. По този начин „...

местната общност е активизирана в 

посока приемане и съжителство, а об-

ществото е „провокирано„ да прераз-

гледа отношението си към хората с 

интелектуални затруднения“. 


