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За емпатията  
и Евангелието

Наскоро се случи на семинар да слушаме обучи-
телен проект върху емпатията. Лекторката, 
психолог, се трудеше да обясни как е правилно 
да разбираме другия през своя опит, като за 
прегледност рисуваше сфери и бележеше по-
зиции и гледни точки към неговата ситуация. 
Дали го правеше добре е един въпрос, по-инте-
ресният беше как се прави това с емпатията 
на практика. Аудиторията се затрудняваше. 
По някое време се стигна до напрежение, в 
което една слушателка  призова да се тества 
емпатията на лекторката. За целта предло-
жи собствения си случай и поиска да чуе как 
мислим, че се чувства тя. Ентусиасти проб-
ваха отговори, верен не можа да се получи, но  
това не изненада никого – знае се, че емпати-
ята и емоционалната интелигентност като 
цяло не ни е национален приоритет. 

Преди около месец обществото беше на-
стръхнало заради трагичната смърт на 
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малко дете, консултирано в три от 
най-добрите болници в България. Ме-
диите загряха, премиерът енергично  
и временно отстрани директорите 
на болниците, вдигна се висока въл-
на на съчувствие към родителите и 
укор към лекарите, която обаче след 
броени дни се разби в медицинската 
експертиза и се разпадна в хаотични 
пръски. Защо се получи така? Защо-
то медицинската експертиза дока-
за на пръв поглед думите на една от 
лекарките – че не системата, а със-
тоянието на детето е причина за фа-
талния изход. Родителите и детето 
бързо изгубиха значение, а директо-
рите се върнаха по болниците като 
морални победители. 

По въпроса дали е могъл да се избегне 
фаталният изход приемащата лекар-
ка отказа да разсъждава с думите, че 
всяко твърдение би било спекулатив-
но. Това е така и означава две неща: 
не бива да казваме, че детето мо-
жеше да бъде спасено; не бива също 
да казваме, че детето не можеше да 
бъде спасено. С други думи – няма ни-
какви морални победители в тази си-
туация, дори на формално основание.  
Но самата нужда да стигаме до та-
къв извод през рационални аргументи 
е  плашеща; естествената човешка 
емпатия би направила всяка подобна 

заявка невъзможна, без изобщо да се 
нуждае от формални основания. 

Какво най-вероятно искаха да кажат 
родителите? Искаха да разберат 
защо е изгубено толкова време пора-
ди незаинтересованост на медицин-
ските специалисти, защо са оставе-
ни сами в критичния момент на без-
пътица и несигурност да се лутат 
коя е точната болница и какво тряб-
ва да се направи, вместо някой да ги 
погледне и да ги подкрепи в тяхната 
безпомощност, защо не са вижда-
ли загриженост у лекарите, а само 
усилия да свалят отговорността от 
себе си, дали е могло да бъде спасе-
но детето им, ако бяха предприети 
други действия и ако бяха предприе-
ти по-рано, дали може да се спасят 
други деца в подобна ситуация, ако 
начинът на работа в тази (в тези) 
болници се промени... 

Медицинската експертиза, или това, 
което научихме за нея през медиите,  
отговори на въпроса за състояние-
то на детето. Но останаха неот-
говорени въпросите, които се от-
насят до отношението на лекарите 
към ситуацията на това семейство, 
и които са подтикнали родителите 
да огласят случая в медиите. Ос-
тана за пореден път неотговорено 
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и още нещо важно, което надхвърля 
границите на конкретния случай и 
се отнася до реалност, събирателно 
наречена „проблеми на здравеопазва-
нето в България“. 

Не само не намериха отговор тези 
въпроси, но предизвикаха негативни 
реакции на публиката – родителите в 
крайна сметка трябваше да почувст-
ват заедно с мъката си и вина за 
това, че уронват престижа на лекар-
ската професия, и че в България има 
недостиг на лекари. 

Тревогата за имиджа на лекарите в 
България озадачава, както и опити-
те да се представи цяла една гилдия 
като жертва на системата. У нас 
охотно се говори за злоупотреби във 
всяка професионална област; съдии-
те например се стилизират като ко-
румпирани в масовото съзнание, неза-
висимо от добрите професионалисти 
сред тях и защитата на инстанцион-
ното производство, докато темата 
за злоупотребите в медицинската 
професия приключва бързо и с чув-
ство за вина към медиците. Незави-
симо от това, че лекарите понякога 
се оказват съдии, чиито присъди са 
без право на обжалване. 

Така през последните десетилетия, 
в които процъфтява частното здра-

веопазване и рухва единствено дос-
тъпната за много хора държавна сис-
тема на задължителното медицинско 
осигуряване, този разговор заглъхва 
опасно. Медиите бодро съобщават, 
че патриарх Неофит събира сред-
ства за ехограф в приемното отделе-
ние на втората най-голяма акушеро-
гинекологична болница в България (в 
която всяка родилка заплаща допъл-
нителни суми за медицинска помощ) 
и поздравяват съвестните граждани 
за събраните пластмасови капачки 
за кувьози в родилните отделения, 
но споменават плахо или никак, че 
ежедневно в българските здравни за-
ведения се злоупотребява с правата 
на пациентите, че не се изготвя или 
се изготвя некоректна медицинска 
документация, че много лекари са не-
заинтересовани или некомпетентни, 
че се фалшифицират медицински дей-
ности с цел приходи, че трагичните 
случаи на медицински грешки са мно-
го повече от тези, които се оглася-
ват, а пациентите рядко си търсят 
правата, защото знаят, че няма да 
има резултат и промяна.  

През ноември миналата година Ми-
нистерството на здравеопазването 
стартира национална кампания за 
подкрепа на донорството и транс-
плантацията под мотото „Да! За 
живот!“. Според съобщението на 
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официалния сайт на министерство-
то, инициативата е мотивирана от 
недостатъчния брой на донорите и 
честия отказ на близките  да дарят 
органите на починалия.

Темата е трудна и през последните 
десетилетия нееднократно е поста-
вяна във фокуса на общественото 
внимание, обикновено през негативни 
статистики за общия брой и качест-
вото на извършваните трансплан-
тации у нас, и скандални сюжети за 
злоупотреби. Така заедно с етичните 
и правни въпроси кампанията от по-
следните месеци мълчаливо постави 
и въпроса за състоянието на сис-
темата на здравеопазване. В този 
контекст темата за гарантиране-
то на правата на пациентите е още 
по-чувствителна, тъй като тежката 
ситуация на донорите и пациентите 
за трансплантиране и високо спе-
циализираните дейности, за които 
се отнася информираното съгласие, 
правят хората още по-беззащитни 
срещу медицински грешки и злоупо-
треби. Работата върху механизмите 
за контрол на този риск, особено за 

условията на България, е съществена 
за укрепване на убеждението, че до-
норството и трансплантирането на 
органи действително е дейност в за-
щита на живота на всички участни-
ци в нея – донорите и реципиентите. 

По-незабележим, но не по-малко важен 
е и един втори разговор, който се от-
нася до въпроси на така наречената 
биоетика и определя личния избор на 
донорите и на реципиентите. Този 
втори план става все по-динамичен 
през последните години, с развитие 
на технологиите за въздействие вър-
ху живота, и включва много въпроси, 
свързани с отношението към живота 
и смъртта, към душата и тялото, 
към собствената личност и тази на 
другия човек. 

А що се отнася до емпатията...  тя 
все така остава предизвикателство. 
Но макар да имам проблем с теоре-
тичната постановка, в Евангелието 
се намира практическа помощ с кон-
кретни указания: „Както искате да по-
стъпват с вас човеците, тъй и вие по-
стъпвайте с тях.“ (Евангелие от Лука) 
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Светата Църква приема трансплантациите, както и всичко останало, 
свързано със здравето на човека и борбата му със смъртта, с особен ин-
терес, разбиране и необходимата сериозност. Напълно разбира измере-
нието на проблема, както и възможностите, които трансплантациите 
откриват и съответно огромния дълг на Църквата пред обществото, 
пред медицинската практика, пред реципиентите и пред евентуалните 
донори. В случая Църквата желае да се помогне на реципиента, но да не се 
забравя и за уважението към донора и той да не бъде подценяван.

Желанието на човека да разшири границите на земния си живот е благо-
словено от Православната Църква, виждаща в това възможност за пока-
яние, добри дела и духовно развитие, изпълнение на божествения призив 
„бъдете свети, защото Аз (Господ, Бог ваш) съм свет” (Лев. 11:44).

Мъдростта на Свещеното Писание ни учи, че човекът е „венецът на тво-
рението” – „образ и подобие” на божествената Личност, – и в изпълнение 
на своето предначертание той е връзката между Твореца и творението. 
Човекът е отражение на божественото, защото създанието говори за 
своя Създател. Най-съвършеният дар, даден в притежание на човека от 
безначалното и безгранично Битие, е неговата свобода. Свободата е не-
зависим акт на волеизявление, дарена на човека като духовно същество. 
Човешката личност притежава от самия Бог правото самостойно да на-
сочва своята воля към приемане или отхвърляне на решения. Всичко, което 
засяга живота, смъртта и духовния образ на човека, предполага драговол-
но изразяване на индивидуална позиция.

Без свобода любовта не съществува, а „Бог е любов” (1 Иоан. 4:8).

Българската православна църква възприема донорството, и в проекция – 
трансплантациите, като изява на любов, като вид алтруизъм. Да обичаш 
означава безкористно и безрезервно себеотдаване, така както Всемогъ-
щия по неизмеримата Си милост е изпълнил света с блага за всички – „Благ 
е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела” (Пс. 
144:9). Донор означава „дарител”, събрат, който дарява не просто орган, а 
живот и надежда. Даряване означава осъзнато, ненасилствено и свободно 
взето решение. Да дариш означава да проявиш обич и съпричастие.
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В човешката любов говори Всевишния.

Извън свободната воля решението никога не е автентично. Съ-
гласието е неприкосновен акт на личността, израз на нейния 
индивидуален избор. Ето защо налагане господството на чужда 
воля, която „подразбира” личната, е недопустимо. В този случай 
„подразбиране” заявява интерес и Църквата го отхвърля като 
морално неприемливо, защото то опорочава съгласието. Извън 
съзнателното съгласие няма акт на даряване.

Църквата отстоява своето учение, че човекът е уникална и не-
повторима идентичност: психотелесна свързаност между ве-
чната му душа и неговото тяло, а не просто биологична единица. 
Човекът не е предпоставка на себе си, неговото съществуване 
е дар от Бога. И въпреки че животът е даден на човека така, че 
той да притежава правото дори да го дари на своя ближен като 
саможертва пред Всемилостивия, човешката душа и човешкото 
тяло принадлежат единствено на самия човек и на Бога.

Българската православна църква не приема, че незаявеният от-
каз трябва да се тълкува като съгласие, защото липсата на от-
каз, освен на възможно съгласие, може да се дължи и на множество 
други причини – като неинформираност, липса на възможност за 
волеизява, не на последно място – липса на взето решение.
За приемането на трансплантациите от Църквата, са налице 
три основни положения:

1. Църквата съзнава хуманния си дълг спрямо реципиента, 
който иска да живее, но себе си съзира по-скоро в ролята на 
защитник на донора, комуто следва да се запази възможност-
та на свободен избор, т. е. свободно да избере дали да стане 
такъв и да даде от себе си. Църквата по никаква причина или 
повод няма да пожертва дължимото уважение към донора за-
ради нужда от оцеляване на реципиента. Защото тук целта 
следва да е доброволното дарение от страна на донора, а не 
удължаването живота на реципиента на всяка цена. Реципи-
ентът приема само тленен орган от смъртно тяло, докато 
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донорът дарява, движен от своята душа, която е безсмъртна. С колко-
то душата е по-висшестояща от тялото, с толкова духовната полза 
на донора е по-голяма от тази на биологичната изгода на реципиента, 
защото „по-блажено е да се дава, нежели да се взима” (Деян. ап. 20:35);

2. При даряването на орган задължително трябва да се взима „съзна-
телното съгласие” на донора, т. е. донорът трябва да осъзнава дейст-
вието си или, ако по някаква причина е изпаднал в мозъчна смърт, сво-
бодно и не по принуда да е изявил съгласие за взимането на органите 
му. Донорът трябва винаги да е дарител;

3. Църквата може да приеме трансплантациите единствено като изя-
ва на обич, взаимност, или на саможертвен порив, на освобождаване от 
мрежите на егоизма и еснафщината. Но Тя няма никога да ги приеме, 
ако те са изражение на алчността и користолюбието, отчуждаващи 
дарителя от самото му дарение.
По отношение на мозъчната смърт се изисква да се гарантира точно-
то спазване на международно приетите критерии за диагностициране 
на мозъчната смърт.

Затова е необходимо:
1. Достоверно и ясно констатиране на причините за мозъчната смърт;
2. Потвърждаването на мозъчната смърт да се извършва на основата 
на съществуващи клинични, инструментални и лабораторни критерии 
от експертна комисия, която да не е в никаква зависимост от екипите 
за трансплантации;

Като се има предвид всичко гореизложено, следва, че даряването на орга-
ни от донори в мозъчна смърт, както и трезвото и съзнателно съгласие 
на здрав човек да дари свой орган на страдащ свой събрат, като акт на 
алтруизъм и обич е в съгласие с  учението и мнението на нашата Църква.

Резервираността на Църквата

Църквата е длъжна да защитава донорската институция, нейната прак-
тика и свързаните с нея лица, от всяко евентуално оскверняване, прину-
дителна диагноза или прибързаност в спазването на критериите за мо-
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зъчна смърт, комерсиализация или сделка, от какъвто и да било вид по 
отношение даряването на органи, избор на реципиенти на основата 
на расистки критерии, нарушаване реда за чакане на подходящ донор 
и т. н.

Заключение

БПЦ – БП дава благословение за извършване на трансплантациите 
при изпълнение на следните условия:

1. Строго и регламентирано спазване на фундаменталните биое-
тични принципи;

2. Установяването на мозъчната смърт да се извършва по стро-
го определени клинични критерии, чрез високоспециализирани ин-
струментални изследвания /ангиография, ЯМР и др. методи/ от 
абсолютно независима /външна/ комисия. Понастоящем, законът и 
наредбите в Република България допускат диагностицирането на 
мозъчна смърт и без осъществяването на инструментални дока-
зателствени изследвания, което църквата не би могла да приеме;

3. Писмено информирано съгласие /волеизявление/ от донора и 
близките му /кои органи, клетки и тъкани да бъдат взети при евен-
туална мозъчна смърт/, а не презумпция за повсеместно съгласие 
с донорството;

4. Необходимо е целият клиничен процес на трансплантацията 
да се координира и осъществява от утвърдени национални тран-
плантационни болнични центрове, които да имат доверието на 
обществото и да гарантират по възможно най-добър начин из-
пълнението на процедурата по установяване на мозъчна смърт и 
цялостните права на донора, както и да гарантират постигането 
на най-високи нива на успеваемост на процедурата по трансплан-
тация, в интерес на реципиента;

5. БПЦ – БП си запазва правото да промени своята позиция, при 
промяна в законодателството и закона за трансплантациите.

православното християнство

Обществените прослойки 
и
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православното християнство

Джон Брек

Обществените прослойки 
и



Резкият съвременен напредък в би-
омедицинските технологии ни при-
нуждава да анализираме в максимално 
разширен план дори самото понятие 
„биоетика“. Към проблемите за жи-
вота и смъртта все по-очевидно се 
причисляват такива трудни въпроси 
като отношението между „светост-
та на живота“ и „качеството на жи-
вота“; предоставяне формирането на 
нравствени закони в ръцете на раз-
личните икономически, политически 
и социални организации; естеството 
и границите на националната отбра-
на в епоха на тероризъм и оръжия за 
масово унищожение; непрестанно 
увеличаващата се диспропорция меж-
ду богати и бедни както в нашата 
страна, така и по целия свят; и дори 
такива теми като контрола над въо-
ръжаването и самоубийствата.

Поради това, че засягат човешкото 
поведение и имат пряко влияние върху 
човешкия живот и ценности, трябва 
да включим в общия списък и такива 
проблеми като алкохолизма и злоупо-
требата с наркотици; порнография-
та в средствата за масова информа-
ция, и най-вече – в интернет; разпада-
нето на традиционното семейство; 
насилието и сексуалните елементи 
във филмите и видеоигрите; отрица-
телните ефекти от комерсиализма 
и пазарната конкуренция; липсата 
на подобаващо медицинско осигуря-
ване и недостатъците в здравната 

система заедно с крайната духовна 
мизерия в нашата страна – мизерия, 
която е основната причина за недъ-
зите и бездействието на множество 
нива от социалния живот, в това 
число и животът вътре в Църквата.

По същество тези въпроси са свър-
зани с биоетиката. При все че от 
дълго време много от тях са част от 
живота ни, днес съществува належа-
ща потребност те да бъдат освет-
лени в сферата на обществения де-
бат, през призмата на евангелската 
християнска истина. За православ-
ните това означава през прочита и 
тълкуванието на Евангелието, и то 
в светлината на Свещеното Преда-
ние. 

Православните християни обикнове-
но нямат особено желание да тър-
сят общи аргументи с членове на 
други църкви. Това се дължи отчасти 
на историческата изолация, в която 
са поставени православните. Друга 
причина е опасението, че Православи-
ето, със своя различен етос, високо 
развито богословие и активен богос-
лужебен живот, може да бъде погъл-
нато в аморфната маса на американ-
ските „деноминации“.

От десетилетия римокатолически-
те богослови моралисти са водещи в 
областта на размишленията относ-
но етиката, а непосредствено след 



Отец Джон Брек е богослов, свеще-
ник на Православната църква в Аме-
рика. Преподавател по библейска ек-
зегеза и патристика в Православния 
богословски институт „Св. Сергий” 
в Париж и в Православната богослов-
ска семинария „Св. Владимир” в Крес-
туд, щата Ню Йорк. Богословското 
си образование получава в универси-
тетите в Йейл (1965) и Хайделберг 
(1972). Научните му трудове са в об-
ластта на Новия Завет, етиката и 
биоетиката.

тях са колегите им протестанти. 
Тези практики могат да получат из-
ключително голяма полза чрез право-
славно изясняване на многобройните 
въпроси, които изброихме. За нас, 
православните – в нашия стремеж 
да се чуе ясно словото на Църквата 
в днешното все по-плуралистично и 
крайно секуларизирано общество – 
със сигурност би било полезно да 
поддържаме диалог за обмяна на идеи, 
опит, концепции.

По въпросите, които засягат живо-
та и смъртта, изповядващите име-
то на Иисус Христос като Господ и 
Спасител трябва да размишляват 
и да се трудят съвместно. Биоети-
ката е твърде обширна сфера, за да 
звучат с отчетлива и положителна 
сила посланията само на една тради-
ция. Колкото и да е трудна за мнози-
на православни (по същата причина 
и за представителите на други ве-
роизповедания) тази задача – за про-
веждане на задълбочени и обстойни 
анализи, излизащи отвъд границите 
на собствените традиции, – в наши 
дни подобно съгласувано усилие е 
крайно наложително. На някои може и 
да им се стори като вид заплаха: да 
отстъпят пред „ереста на икумениз-
ма“. За други, които искрено вярват 
в непоклатимата истина и сила на 
православното християнство, това 
ще осигури форум за немалко положи-

телни разговори, в това число и въз-
можност да извлечем поуки от опита 
на другите и да свидетелстваме за на-
шата собствена вяра.

Тъй като сме изправени пред все по-
нарастващ брой нравствени кризи, 
този тип съгласувано усилие, основано 
на взаимно уважение и общо желание 
за утвърждаване на Божията воля, е 
преди всичко наша отговорност като 
християни. Дано Бог ни даде мъдрост 



и решителност да поемем тази своя 
отговорност с безусловна преда-
ност към православното предание 
и с чистосърдечна загриженост за 
здравето и благополучието на целия 
Божи народ.

*
Има един смущаващ и лесно увличащ 
дебат, който се води понастоящем 
и с който всички би трябвало да сме 
поне отчасти запознати. Той засяга 
нашата основополагаща представа 
за Бога, за света и за самите нас и е 
довел до разделяне на християни сре-
щу християни, също и на християни 
срещу секуларизираната, „постмо-
дерна“ цивилизация, в която живеем. 

Този дебат намери недвусмислен и 
безкомпромисен израз в списание-

то „Християнска биоетика“, издава-
но под редакцията на Х. Тристрам 
Енгелхарт – известен православен 
лекар и биоетик, преподаващ в уни-
верситета „Райс” в Хюстън, щата 
Тексас. В един миналогодишен брой на 
списанието (бр. 8, април, 2002 г.) де-
батът придоби още по-разгорещена 
форма. Какви са основните въпроси, 
поставени в него? В най-опростено 
обобщение те са следните.

Православните автори на няколко 
статии, публикувани през послед-
но време в списанието, твърдят, че 
мнозина римокатолически етици и 
философи несъзнателно са се подда-
ли на секуларизирания, постмодер-
нистски мироглед, на който имат же-
ланието да противодействат. Това 
се получава поради факта, че те под-
чертават – по примера на папа Йоан 
Павел II – прилагането на философски, 
а не на традиционно православния ду-
ховен и лечителен подход към такива 
проблеми като аборта, обгрижване-
то в крайната фаза на живота и цен-
трално обезпеченото здравеопазва-
не (в смисъл на държавни субсидии).

Православните критици забелязват, 
че римокатолическите призиви за 
благородни каузи от рода на „социал-
на справедливост“ и „принципиална 
житейска етика“ могат да доведат 
до политически решения, които на 
практика ще причинят повече щети, 



отколкото ползи. Такъв пример е тра-
гедията с абортите. Ако крайната 
цел на държавно субсидираното здра-
веопазване се заплаща с цената на 
налагана от правителството, цен-
трализирана политика, тогава прави-
телството – под натиска на секула-
ризацията – неминуемо ще възприеме 
моралната позиция на  светското 
общество, т.е. „освободено от рели-
гиозни ограничения“ становище. По 
такъв начин в условията на всеобщо 
здравеопазване, спонсорирано с пари-
те на данъкоплатците, от лекарите 
ще се изисква или лично да извърш-
ват абортите, или да препращат па-
циентите си към други специалисти, 
които да го направят.

Същото се отнася и за такива про-
блеми като медицински подпомагано-
то самоубийство, евтаназията или, 
както може да се предположи, наба-
вянето на животоспасяващи органи 
от все още живи хора, в числото на 
които биха могли да влизат бедни, 
маргинализирани, душевноболни, кло-
нирани индивиди. Моралните закони 
вече няма да се определят от тра-
диционните религиозни ценности и 
възгледи за живота. Те ще бъдат оп-
ределяни от позиция, която е изцяло 
субективна, лишена от трансцен-
дентни възгледи и ценности. Нрав-
ствените наставления, подобно на 
съвременното обществено образо-
вание, ще бъдат формирани според 

принципите на реалността, напълно 
чужди на евангелското учение.

Какво отличава православната пози-
ция от тази на секуларизирания свят 
около нас? 

Казано накратко, тя е аскетическо, 
духовно, богослужебно търсене на 
светостта. Бог е свят, което ще 
рече „обособен“, имащ по самото 
Свое естество такива качества, 
характеристики и добродетели като 
доброта, справедливост, правед-
ност, красота и любов. Именно по 
силата на Светия Дух в Него, Който 
ние получаваме при кръщението, а 
също и чрез тайнствения живот на 
Църквата тези божествени характе-
ристики на практика могат да ста-
нат част от нас самите. Те са прояв-
ления на сила. Те се излъчват от Бога 
под формата на „Божии енергии“, пре-
давани чрез Духа с цел да води все-
киго от нас по пътя към светостта, 
намираща в цялост своето изпълне-
ние в Царството на Бога – като ис-
тинско и вечно участие в самия жи-
вот на Бога.

Защо е потребно да отдаваме внима-
ние на този дебат? Защото в наши 
дни православните ценности и хрис-
тиянската традиция като цяло са в 
опасност повече, отколкото кога-
то и да било досега – по силата на 
секуларистичния натиск на съвре-
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менното американско общество и 
на западната култура. Този натиск 
произхожда от светоусещане, пре-
възнасящо хедонистичните форми на 
консуматорство, развлечения, само-
изтъкване и независимост, заедно с 
това омаловажаващо традиционни-
те християнски ценности на само-
жертвата, аскетическата борба и 
богопочитанието. 

Отец Александър Шмеман неведнъж 
е посочвал, че секуларизацията не е 
въпрос на неверие, тъй като мнози-
на християни, както и немалко евреи, 
мюсюлмани и членове на други вероиз-
поведания са дълбоко секуларизирани. 
Секуларизирането се характеризира 
най-вече с отричане на богопочита-
нието – отказ да приемем, че Бог ни е 
сътворил не преди всичко като homo 
sapiens, а като homo adorans – лично-
сти, чиято висша цел в живота е да 
отдават почит на Бога: в славосло-
вие, богослужение, благодарност и 
смирена молитва към трите Лица на 
Светата Троица. Единствено чрез 
богопочитанието – богослужебно 
отдаване на нашия собствен живот 
и на света в обятията на Бога, – 
ние можем да положим трайна осно-
ва за социална справедливост, под-
ходяща форма на здравеопазване и 
други важни решения, в това число 
и националната отбрана в епоха на 
тероризъм.

Ако насочвам вниманието към този 
дебат, то е защото всеки от нас има 

призванието да живее в средата на 

„реалния свят“ около себе си, без да 

се влияе от тежестта на натиска и 

изопаченията на мирогледите в него. 

Призвани сме – и в собствения си дом, 

и на работното място, и когато сме в 

търговски център или в болнично заве-

дение – да бъдем свидетели на Божие-

то присъствие и план. Именно там – в 

малките неща и незабележимите мо-

менти от ежедневието ни – изживя-

ваме първостепенното си призвание 

да се молим за света, да живеем и да 

умрем за спасението на света.

Ние сме призвани да придобием све-

тост. Това не означава, че се изоли-

раме от заобикалящата ни социална 

среда, превръщайки себе си в нещо 

„отделено“ във физически и психоло-

гически смисъл. То означава, че тър-

сим светостта всред един безбожен 

свят, с надеждата, че чрез нашата 

вярност към Бога и нашето свиде-

телство за Него, Който единствен 
е свет, ние ще можем да докоснем 
живота на хората около нас и ще им 
помогнем да върнат света към Еди-
ния, Който е и негов Творец, и негов 
Господ.

Избрано от книгата на Джон Брек „С 
нас е Бог”, изд. Омофор, С., 2017
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Трансплантацията  
и доброволното 
даване на кръв

Протойерей Радован Бигович
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Б
ог е любов. Любовта е са-
мата същност на хрис-
тиянския живот. Всички 

християнски заповеди и 

правила трябва да потвърждават 

любовта към Бога и към ближните. 

Ако имаме предвид това, тогава не 

можем да оценяваме човешкия живот 

сам по себе си, автономно и незави-

симо от другите. За християните 

човекът е битие на отношението. 

В тази концепция за живота чове-

кът не изгражда идентичността си 

върху самия себе си, а във връзка с 

другия. Във връзка с Бога – по верти-

кала и във връзка с другия човек – по 

хоризонтала. Отношението на една 

личност спрямо друга е по-ценно от 

индивидуалния живот или от което 

и да било друго нещо. Любовта към 

ближния е обусловена от свободата, 

от доброволното и лично усилие за 

запазването на живота и за подобря-

ването на качеството му. От цити-

раната Христова заповед и от само-

съзнанието, че във всеки ближен ние 

виждаме Христос, се създава убеж-

дението, че даването на органи е на-

истина дело на любовта, което пре-

възмогва дори самата смърт. Това, 

естествено, не означава, че приема-
щият е по-ценен от даващия (дори и 
в случай на предшестваща смърт на 
даващия), а че в този контекст да-
ването и приемането са резултат 
от духовно отношение, което се 

характеризира с Христовите думи: 
„По-блажено е да се дава, нежели да 
се взима” (Деян. 20:35). Като дарява 
органите си, човек взема участие в 
победата на живота над смъртта, 
която бива победена и след смъртта 
на отделния човек.

Даряването на органи за живот, или 
т.нар. „живо даряване” при двойните 
органи и даряването на органи след 
смъртта, за което също е необхо-
димо съгласието на даряващия, има 
за цел запазването на човешкото 
достойнство, което не се унищожа-
ва със смъртта. Християнството 
смята, че всяко даване на органи е 
обусловено от съзнателното и сво-
бодно решение на даряващия, който 
е сигурен, че медицината ще остане 
вярна на клетвата си за защита на 
живота, и то не само на приемащия, 
но и на даряващия органи.

Вярата на Църквата във възкресе-
нието на човека, в неговото вечно 
съществуване и уважението на чо-
вешкото достойнство във всички 
фази на живота не позволяват екс-
плоатирането на органи с комер-
сиални цели и деградирането на чо-
вешкото мъртво тяло до равнището 
на склад за части, подобно на ка-
тастрофиралите автомобили, тъй 
като, ако не за някого другиго, то 
поне за най-близките на покойника 
безжизненото тяло е осезаемо до-
казателство за неунищожима общ-
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ност, която живее чрез надеждата 
за възкресението от мъртвите. От 
гледна точка на достойнството на 
починалия тежестта при решението 
за даряването на органи често пада 
повече върху сродниците, отколкото 
върху онзи, за когото това се отна-
ся непосредствено (този, който още 
по време на живота си е взел такова 
решение) и който е дал потвържде-
ние за даряването на органите си. 
Следователно предпоставката за 
това е човекът навреме да помисли 
за неминуемото си отминаване от 
този свят и сам да вземе решение 
относно това, дали, от любов, чрез 
даряването на органите си ще про-
дължи живота на някой друг човек, и 
при това ще остане със съзнанието, 
че Бог е единственият, който наис-
тина дарува живот. Затова и евта-
назията не може да бъде оправдана с 
даряването на органи, така че някой 
да реши да прекрати живота си, за 
да бъде продължен нечий друг живот 
чрез трансплантацията на органи-

те му, което уж би било негово сво-
бодно решение да положи живота си 
за другия.

Финансовата експлоатация на 
трансплантацията на органи, т.е. 
търговията с органи, води до свое-
образна патология на транспланта-
цията на органи. Това може да дове-
де човечеството до състоянието на 
дисбаланс. Именно тогава животът 
на финансово силните пациенти ще 
зависи от социалните трудности на 
хората, които имат нужда от помощ 
и които продават органите си (част 
от самите себе си), за да преживеят 
и да имат скромно участие в благо-
състоянието на приемащия органи, 
подобно на псетата, които ядат 
от „трапезата на господарите си” 
(Мат. 15:27).

Бачки и Новосадски епископ Ириней 
заявява, че що се отнася до транс-
плантацията, Православната и Ри-
мокатолическата църква, ислямът 
и юдаизмът имат почти идентична 
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позиция. Той подчертава, че транс-
плантацията е приемлива при някол-

ко условия:

„1. И приемащият, и даряващият по-

стъпват свободно и доброволно.

2. Даряващият да е вдъхновен и мо-

тивиран изключително от любов към 

ближния, за когото полученият орган 

означава здравна помощ, а често и 

оцеляване в живота; следователно 

недопустима е каквато и да било 

манипулация, принуда и търговия с 

човешки органи; използването на чо-

вешката бедност за купуването на 

органи на здрави хора, а и на деца; 

клонирането с цел производство 

и складирането на резервни орга-

ни (между другото, какво означава 

брюкселски „контейнер с органи”?) и 

всичко, подобно на това.

3. Чрез присаждането на органи не 

трябва да се застрашава животът 

на донора, нито пък общото му здра-

вословно състояние да се нарушава 

до степен, че той всъщност да ста-

не само нова жертва, вместо онзи, на 

когото искрено е искал да помогне; в 

изключителни случаи важат Христо-

вите думи, че няма по-голяма любов 

от тази някой да жертва и собстве-

ния си живот за своя ближен.

4. Трансплантацията не трябва да 

бъде такава, че да променя, унижава 

или застрашава биологичната или 

духовната идентичност на приема-
щия, т.е. идентичността му като 
принадлежащ към човешкия род или 
като личност”1.

За Църквата е неприемливо с помо-
щта на човешки ембриони да се по-
лучават антропоиди, обезглавени 
хора, от които след това се вземат 
органи за трансплантация. Това би 
довело хората до изкушението да по-
желаят продължаването на живота 
си, така че да заменят старите и 
увредените си органи с нови, с кое-
то косвено биха отхвърлили огра-
ничеността на биологичния живот. 
Дискусията относно внасянето на 
ембрионални клетки е свалила покри-
валото на тайната от тази тема и 
е пробудила сред широката общест-
веност съзнанието по въпроса за 
достойнството на човешкия живот.

Въпросът за критериите, които оп-
ределят смъртта, не е предмет на 
богословието, а на медицината, коя-
то с достиженията си задължава 
законодателите да установят опре-
делени правила на поведение. Днес 
преобладава убеждението, че мозъч-
ната смърт е форма на смърт, която 
не дава никаква надежда за връщане-
то към живот. Традиционната дефи-
ниция на телесната смърт гласи, че 
това е състояние, което възниква, 

1 http://www.eparhija-backa.rs/citaonica/episkop-
backi-irinej-ukratko-o-transplantaciji
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когато в човека изцяло и необратимо 
са преустановени дейността на сър-
цето и дишането („сърдечно-диха-
телна смърт”). Днешната медицина 
приема преди всичко виждането, че 
това е състоянието, когато настъ-
пи комплексната неактивност или 
необратимата дегенерация на мо-
зъка („мозъчна смърт”). Освен това 
трябва да се припомни, че в случая 
вече няма пълен „човешки” живот, 
но все още може да се регистрират 
някакви следи от биологична актив-
ност, от някакъв остатък от „теле-
сен живот”.

Така съвременното медицинско схва-
щане за смъртта става разумна 
основа, с оглед на която донорът на 
органи може да реши да ги дари на ня-
кого другиго и при това да не предиз-
вика богословски или педагогическо-
пастирски неясноти. Естествено, 
такова решение предполага изоста-
вяне на архаичното разбиране, че, 
например, сърцето е средоточие на 
човешкото съществуване или място, 
където обитава душата. Също така 
е преодоляно и мнението, че обита-
лище на душата е цялото тяло и ако 
се отдели някой негов орган, душата 
губи част от това свое обиталище. 
В края на краищата този, който взе-
ма подобно решение, се освобождава 
от дуалистичния начин на разглеж-
дане на човека, който наистина е 
единство на видимото и невидимо-

то. Макар сантименталността да 
не е някакъв богословско-рациона-
лен аргумент против даряването и 
трансплантирането на органи, ние 
нямаме право да осъждаме някой, кой-
то по сантиментални причини от-
казва такъв вид медицинска процеду-
ра. „Следователно трансплантация 
на органи – да, e vivo и ex cadavere 
(от жив човек и от покойник), а 
трансплантация на сърце – условно 
да (по никакъв начин e vivo, само ex 
cadavere)”2.

Руската православна църква смята, 
че трансплантацията е позволена 
и желателна по отношение на бо-
лни, които са осъдени на неизбежна 
смърт или тежка инвалидност. Съ-
щевременно тя посочва опасността 
от злоупотреба, от комерсиализация 

2  http://www.eparhija-backa.rs/citaonica/episkop-
backi-irinej-ukratko-o-transplantaciji

Протойерей д-р Радован Биго-
вич (1956-2012) е сръбски правосла-
вен богослов, доктор по богословие 
и философия, духовник и универси-
тетски преподавател. Бил е дълго-
годишен декан на Богословския фа-
култет в Белград.  На български език 
са издадени два сборника с негови 
текстове: „Църква и общество“ и 
„Църквата в съвременния свят“.
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и търговия на отделни части на тя-
лото. „Църквата смята, че на орга-
ните на човешкото тяло не може да 
се гледа като на обект на покупка и 
продажба. Присаждането на органи 
от жив донор не може да има за осно-
вание само доброволната саможерт-
ва заради спасяването на живота на 
другия човек. В този случай съгласи-
ето за използване (на отстранени 
органи) става акт на проява на лю-
бов и съчувствие. Потенциалният 
донор обаче трябва да бъде напълно 
осведомен за възможните последи-
ци от използването, което директ-
но застрашава живота на донора. 
Най-разпространената практика на 
взимане на органи е от току-що по-
чинали хора. В такива случаи трябва 
да бъде изключена всяка неяснота 

относно определянето на момента 
на смъртта. Неприемливо е съкра-
щаването на живота на някой човек, 
както и отказ от животоподдържа-
щи процедури, заради продължаване-
то на живота на друг човек”3. Църк-
вата смята, че всяка презумпция от-
носно съгласието на потенциалния 
донор е неприемлива4. Неприемлива е 
и трансплантацията, която би могла 
да застраши идентичността на до-
нора, накърнявайки идентичността 
му като личност и като предста-
вител на вида5. За Църквата също 
така е неприемливо използването на 
метода на т.нар. фетална терапия, 
която се основава на отстраняване-
то и употребата на тъкани и органи 
на човешки ембриони, абортирани в 
различни фази на развитие, заради 
опита за лекуване на различни боле-
сти и подмладяване на организма6.

Откъс от книгата на Радован 
Бигович, „Църквата в съвременния 

свят“, С., изд. Омофор

3 Основи социјалне концепције Руске Православ-
не Цркве, 12.7.

4 Срв. пак там.
5 Срв. пак там.
6 Срв. пак там.
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През 2014 – 2015 година във Велико-
британия за пръв път през последни-
те 11 години е отбелязано намалява-
не на броя на донорите. Количество-
то трансплантации на органи от 
починали е намаляло с 3 %, а от живи 
донори с 5 %. В тази връзка много ра-
ботещи в здравеопазването предла-
гат да бъде променен принципът, по 
който във Великобритания действа 
системата за донорство на органи. 
Сега във Великобритания (както и в 
САЩ, Германия и Австралия) действа 
системата opt-in или „изрично съгла-
сие“. Получаването на органи от по-
чинал е възможно само, когато той 
приживе е дал изрично съгласие да 
бъде донор. Другата система (opt-
out, презумпция за съгласие) подраз-
бира мълчаливо съгласие. Ако човекът 
е против използването на органите 
му, то той трябва да го е заявил из-
рично приживе. Обикновено това може 
да се направи със заявление в служба-
та по здравеопазване, където се води 
регистър на несъгласните, подобен на 
регистъра на съгласните в страните 
със система opt-in. Съществува въз-
можност за промяна на решението. 

Презумпцията на съгласие с различни 
нюанси действа в повечето страни 
от ЕС и Русия. Част от кампанията 
за преход към такава система във 
Великобритания, вероятно е и поста-
новката на въпроса за донорството 

на генералната ансамблея на Англи-
канската Църква.

Повечето християнски църкви и ре-

лигиозни групи приветстват донор-

ството на кръв и органи, разглеждай-

ки го като проява на християнска лю-

бов към ближния. „Посмъртното до-

норство на органи и тъкани може да 

стане проява на любов, простираща 

се отвъд смъртта“, – така формули-

ра това мнение Руската православна 

църква. Аналогични позиции поддържа 

и Римската католическа църква. В 

една от своите речи папа Йоан-Па-

вел II казва: „Тези, които вярват в Гос-

пода наш Иисус Христос, Който даде 

своя живот за спасението на всички, 

трябва да признаят насъщната необ-

ходимост от органи за транспланта-

ция като призив към щедрост и брат-

ска любов“. Аналогични решения през 

последната третина на XX век при-

еха официалните органи на Лутеран-

ската, Епископалната църква, редица 

православни църкви и други течения в 

християнството.

Категоричният отказ от донорство 

е характерен само за отделни групи, 

които предпочитат да не се ползват 

въобще от услугите на високотехно-

логичната медицина. Даже някои сил-

но традиционалистки християнски 

течения, такива като амишите, не 

забраняват на вярващите да използ-
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ват редица съвре-

менни медицински 

технологии, в това 

число анестезия, 

имунизация, кръво-

преливане и транс-

плантация на органи.

Редица религиозни гру-

пи оставят въпроса за 

съгласието за донорство 

на личното решение на все-

ки вярващ. Такава, например, 

е официалната позиция на Църк-

вата на Иисус Христос на светии-

те от последните дни (мормоните). 

Членът на мормонската община, взе-

майки решение за донорство, е длъ-

жен внимателно да прецени всички 

доводи за и против и да моли Бога за 

вдъхновение и ръководство по този 

въпрос. А след това да постъпи така, 

както му подсказва съвестта.

Християните осъждат комерси-

алното донорство. В „Основи на 

социалната доктрина на Руската 

православна църква“, приети на Ар-

хиерейския събор през 2000 година, 

се казва: „Църквата смята, че чо-

вешките органи не могат да се раз-

глеждат като обект на покупко-про-

дажба. Трансплантация на органи от 
жив донор може да се извършва само 
при доброволно самопожертвование 
в името на спасението на живота 

на друг човек. В този случай съгла-

сието за експлантация (вземане на 

органа) се смята за проява на любов 

и състрадание. Обаче потенциални-

ят донор трябва да бъде информиран 

за възможните последствия от екс-

плантацията на органа за неговото 

здраве. Морално недопустима е екс-

плантация, пряко застрашаваща жи-

вота на донора“.

В повечето случаи представителите 

на християнството смятат, че тряб-

ва да има предварително съгласие на 

донора за използване на органите му 

след смъртта. В същия документ на 

РПЦ е записано: „Такъв род дарение 

или завещание не може да се смята 

за задължение. Затова доброволното 

прижизнено съгласие на донора е усло-
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вие за правомерността и нравстве-

ната приемливост на експлантаци-

ята. В случай че волеизявлението на 

потенциалния донор е неизвестно на 
лекарите, те трябва да изяснят же-
ланието на умиращия или починалия, 
като при необходимост са длъжни да 
се обърнат към роднините. Така на-
речената презумпция за съгласие на 
потенциалния донор за използване на 
органи и тъкани от тялото му, закре-
пена в законодателството на много 
страни, Църквата смята за недопус-
тимо нарушение на свободата на чо-
века“.

Различните религии придават голямо 
значение на точната констатация на 
момента на смъртта на донора. Ако 
преди за критерий за настъпване на 
смъртта се смяташе необратимото 
спиране на дишането и кръвообраще-
нието, то днес в това качество се 
използва прекратяването на мозъч-
ната дейност, което се признава и 
от повечето религиозни деятели. Но 
дебатите на тази тема между бого-
словите от различни религии продъл-
жават и днес.

Струва си да обърнем внимание на 
неголямата религиозна група „Хрис-
тияни на Иисус“ (Jesus Christians), 
разпространена предимно в Австра-
лия, а също и във Великобритания и 
САЩ. При тях одобрението на до-
норството е достигнало най-високо 

ниво. Повечето християни на Иисус 
вече са пожертвали безвъзмездно 

един от своите бъбреци. Тяхната 

конфесия даже е получила прозвище-

то „kidney cult“. Разбира се, имало е 

и извращения. През 2004 година ста-

ва известно, че един от лидерите 

на тази религиозна група, Дейвид 

Маккей (David Mckay), е одобрявал из-

мамата на службите по здравеопаз-

ване, ако целта на тази измама е да 

станеш донор.

•

Будизмът безусловно одобрява донор-

ството. Той смята, че жертването 

на собствената плът заради другите 

е важна заслуга. 

Одобряват донорството на кръв и 

органи (както от живи, така и от 

починали донори) и повечето мюсюл-

мански богослови. Обаче при исляма, 

поради значителните различия в мне-

нията на авторитетите отношение-

то към донорството на органи е раз-

лично при различните групи вярващи. 

Можем да срещнем пълен спектър от 

мнения – от одобрение на трансплан-

тацията, в това число и на органи от 

немюсюлмани, ако това е било необхо-

димо за спасяване на живот, до отказ 

от каквато и да е трансплантация. 

Оказват влияние и традиционните 
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възгледи на населението; все пак про-

пагандата на донорството в мюсюл-

манските страни е рядкост. Като 

цяло, при мюсюлманите разпростра-

нението на донорството не е голямо. 

При мюсюлманите, допускащи транс-

плантация, се запазва изискването 

органите да се трансплантират вед-

нага, без да се съхраняват в банки за 

донорски органи.

•

Юдаизмът одобрява донорство на 

органи по принцип, но на практика 

при трансплантацията съществу-

ват редица сложности, свързани с 

юдейския закон. За основен религио-

зен принцип при трансплантацията 

се признава запазването на живота 

(пикуах нефеш, букв. „спасение на ду-

шата“). Съгласно този принцип необ-

ходимостта от спасяване на живо-

та е по-важна от другите заповеди 

на Тора, затова и в екстрени случаи е 

допустимо тяхното нарушаване (на-

пример лекар, спасяващ болен, може 

да работи в събота; при опасност 

от гладна смърт може да се яде не-

кашерна храна). Но принципът „пику-

ах нефеш” се разпростира не само 

върху този, за когото е предназначен 

донорският орган, но и върху самия 

донор. Затова безусловно се разре-

шава трансплантация на орган от 

жив донор, ако няма опасност за не-

говия живот. Разрешава се и вземане 

на орган от починали. Но при опреде-

ляне момента на смъртта възниква 

религиозно-правова колизия. Част от 

донорските органи се вземат след 

настъпването на мозъчната смърт, 

но при изкуствено поддържане на 

сърдечната дейност на починалия. 

Но много юдейски авторитети смя-

тат, че критерий за смъртта служи 

именно прекратяването на сърдеч-

ната дейност и че преди този мо-

мент не бива да се вземат органи, 

защото това ще е непосредствена-

та причина за смъртта на донора. 

Други юдейски лидери признават за 

критерий на смъртта необратимо-

то прекратяване на мозъчната ак-

тивност и позволяват вземане на 

органи при изкуствено сърцебиене. 

Затова и в юдейската медицинска 

етика съществуват два подхода 

към посмъртното донорство, избо-

рът между които зависи от това, 

към коя община принадлежи донорът. 

При някои ултраортодоксални еврей-

ски общини („харедим“) използването 

на органи на починали се отрича по 

принцип, защото се смята за осквер-

няване на тялото на починалия. От 

друга страна, именно „харедим” са 

сред лидерите по брой на трансплан-

тации от жив донор.
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•

Особен случай представлява много-

численото и разпространено по це-

лия свят религиозно движение Свиде-

тели на Йехова. Днес на вярващите 

Свидетели на Йехова е абсолютно 

забранено каквото и да е употребя-

ване на кръв, както за храна, така и 

за кръвопреливане. Забраната е ос-

нована на няколко цитата от Библи-

ята, където кръвта е представена 

като вместилище на душата: „Само 

плът с душата й, сиреч с кръвта й, не 

яжте“ Битие 9:4, „Ако някой от дома 

Израилев и от пришълците, които 

живеят между вас, яде каквато и да е 

кръв, то ще обърна лицето Си против 
душата на оногова, който яде кръв, и 
ще я изтребя измежду народа й, защо-
то душата на тялото е в кръвта, и 
Аз съм ви я отредил за жертвеника, 
за да се извършва чрез нея очистяне 
на душите ви, понеже тая кръв очис-
тя душата; поради това и казах на 

синовете Израилеви: никоя душа меж-

ду вас не бива да яде кръв, па и при-

шълецът, който живее между вас, не 

бива да яде кръв.“ Левит 17:10-12. За-

браната за кръвопреливане се спазва 

строго от Свидетелите на Йехова и 

включва отказ и от прием на отделни 

компоненти на кръвта: еритроцити, 

левкоцити, тромбоцити и плазма. 

При това използването на фракции 

на кръвта (албумин, имуноглобулин, 

хемоглобин) не се регламентира и 

се оставя на съвестта на вярващия. 

В тази връзка редица лекари разра-

ботват за лечение на Свидетелите 

на Йехова специални методи на „без-

кръвна хирургия“, които не изискват 

използване на донорска кръв. Често 

те са основани на депониране на кръв 

от самия пациент преди операцията. 

Безкръвната хирургия се използва и в 

други случаи, когато преливането на 

донорска кръв по някакви причини е 

невъзможно.

Свидетелите на Йехова допускат 

трансплантация на органи при спаз-

ване на забраната за кръвопреливане, 

тоест донорският орган трябва да 

бъде обезкървен. Нужно е да отбеле-

жим, че отношението към кръвопре-

ливането и трансплантациите на 

органи при Свидетелите на Йехова 

се е променяло нееднократно. През 

1925 година на вярващите се разре-

шава кръвопреливане. След Втора-

та световна война тази практика 
е осъдена, но строгата забрана не 
е наложена изведнъж. Чак в средата 
на шестдесетте години на ХХ век 
е формулирана еднозначна забрана 
на тази манипулация. Донорството 
на органи макар и да не се одобрява 
официално, се разрешава при лично 
желание на вярващия. През 1967 го-
дина трансплантацията на органи е 
забранена и приравнена към канибали-
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зма. Но през 1980 
година отново е 
оставена на свес-
тта на вярващия.

•

Последователен отказ от до-
норство на органи е характерен за 
редица национални религиозни тра-
диции, в които важна роля играе из-
искването за съхраняване на ритуал-
ната чистота. А съприкосновението 
с тялото на починалия (в това число 
и трансплантацията на органа) се 
възприема като нарушение на тази 
чистота. Така например в синтоизма 
това се изразява при противопос-
тавянето на понятията „чистота“ 
(харе) и „замърсяване“ (кегаре). „Чис-
тотата във всички прояви – от еле-
ментарното отсъствие на кал и прах 
до чистотата на помислите – алфа-
та и омегата на синто“, – пише изсле-
дователят на религиите на Япония А. 
А. Накорчевский. Една от древните 
употреби на термина „кегаре” се от-
нася именно за контакта със света 
на мъртвите. В трактата „Нихонги“ 
се разказва, как бог Идзанаги посетил 

Страната на Мрака, опитвайки се да 
върне оттам жена си. След като се 
спасил, той затворил входа с камък и 
казал: „Току що бях в място уродливо 
и мръсно. Затова смятам да извърша 
очистване на тялото си от скверно-
тата – кегаре“. Всичко, свързано със 
смъртта и кръвта, в традицията 
синто се смята за нарушаващо ри-
туалната чистота. Затова и погре-
балният обряд в Япония се извършва 
изключително от будистки, а не от 
синтоистки свещеници. В Япония са 
много редки трансплантациите на 
органи от починали. Но пък японците 
са на едно от първите места по род-
ствени трансплантации, където ор-
ганът се взема от жив донор.
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•

В зороастризма мъртвото тяло се 
възприема като силен източник на 
сквернота, изискващ последващо 
ритуално очистване. Затова зоро-
астрийските свещеници еднозначно 
осъждат трансплантацията на ор-
гани. Традиционното погребение в 

зороастризма се състои в предоста-

вянето на тялото за храна на лешо-

ядите. Частите на тялото, съгласно 

възгледите на зороастрийските ор-

тодокси, преминавайки през храно-

смилателната система на лешояда 

и разпаднали се на съставни елемен-

ти, при изпълнение на необходимите 

ритуали се връщат към душата на 

починалия преди тя да премине през 

моста Чинват. Донорството на ор-

гани ще наруши целостта на тялото. 

„Думите не са способни да опишат 

духовната вреда от такъв акт, – 

пише зороастрийски свещеник – Моля 

да избягвате такава неуместна бла-

готворителност [тоест посмъртно 
донорство]. Ние можем да дадем само 
това, което ни принадлежи. Но нищо 
в нашия организъм не ни принадле-
жи. Затова ние не можем нищо да по-
жертваме, защото това ще прилича 
повече на кражба“. Но съществуват 
и зороастрийци с реформистки въз-
гледи, които не забраняват, а поняко-
га даже приветстват донорството. 
Емоционалността в горния цитат е 

следствие на полемиката, която во-
дят помежду си зороастрийските ор-
тодокси и реформисти.

Сред зороастрийците също няма 
единство и по въпроса за кръвопре-
ливането. Най-традиционният въз-
глед е отказ от донорство на кръв и 
приемане на донорска кръв. Но днес в 
повечето случаи кръвопреливането 
се смята за допустимо с известни 
ограничения. В зороастрийските об-
щини в Индия предпочитат прелива-
не на кръв от единоверци. Затова се 
създават специални банки за донор-
ска зороастрийска кръв и бази данни, 
където са включени потенциалните 
донори. В други случаи е допустимо 
преливане на каквато и да е кръв, но 
пациентът, на когото са я преляли, е 
длъжен преди посещението си в хра-
ма и участието си в религиозните 
ритуали да премине през обряд на 
очистване.

•

В много традиционни общини на ко-
ренните жители на Северна и Южна 
Америка се забранява донорството 
на органи и трансплантацията на 
донорски органи. Но няма единно мне-
ние, затова, и на лекарите от САЩ и 
Канада се препоръчва да обсъждат 
този въпрос индивидуално с пациен-
та и близките му. 
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•

Обикновено цигани-
те, спазващи нацио-
налните традиции от-
хвърлят донорството. 
Циганските вярвания не 
представляват единна ре-
лигия, приетите сред пове-
чето цигани обичаи изискват 
съхранение в неприкосновеност 
на тялото на починалия. По подобни 
причини отхвърлят трансплантация-
та на органи и тъкани последовате-
лите на растафарианството и вуду-
изма.

•

Няма единство във възгледите и сред 
представителите на многобройните 
течения на индуизма. За индуиста 
животът е верига от прераждания 
и въпросът за запазването на непри-
косновеността на физическото тяло 
след смъртта за него не е важен. 
Това позволява трансплантацията 
на органи. Но често вярващите ин-
дуисти не се съгласяват на транс-
плантация поради национални или 
кастови традиции. Всеобща забрана 
за трансплантация в индуизма няма, 

всеки вярващ решава сам за себе си 
този въпрос. В друга индийска рели-
гия – джайнизма – донорството се по-
ощрява като проява на състрадание и 
милосърдие. По статистика от 2013 
година, до 90 % от всички донори на 
органи в Мумбай са били джайни. Одо-
брява се донорството на кръв и ор-
гани и в сикхизма. Всяка година през 
ноември сикхската диаспора провеж-
да масова кампания за кръводаряване.

Превод: презвитера Жанета  
Дилкова-Дановска
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Обстоятелствата. Трансплантаци-

ите са станали част от всекиднев-

ния живот на съвременното обще-

ство. Изразените спрямо тях поло-

жителни или отрицателни позиции 

от църковни и богословски кръгове 

обикновено имат фрагментарен ха-

рактер. Православната църква все 

още не е изразила своята позиция. 

Нейното становище не може да бъде 

изразено от отделни лица или коми-

сии, или дори от поместните църк-

ви, които се опитват да обос-новат 

възгледите си върху църковното 

Предание, а трябва да следва църков-

ното съборно съзнание.

Историческа ретроспекция. При-

саждането води началото си от 

древни времена. Още древните 

египтяни извършвали присаждания 

на кожа1. Първите присаждания на 

живи органи и тъкани от човешкото 

тяло обаче са извършени в нашата 

епоха. Първото успешно присажда-

не на бъбрек е извършено през 1954 

г., а на сърце – през 1967 г. Впослед-

ствие присажданията – като тера-

певтични методи, които не се огра-

ничават само до поддържането, а 

стигат до радикалното премахване 

на проблемите, свързани със здра-

вето на човека – получават широко 

разпространение и предизвикват 

ентусиазъм в световен мащаб.

1	 Вж.	 Τούντα, Κ. Μεταµοσχεύσεις	 ὀργάνων.	 –	
Ἐπιστήµη	καὶ	ζωή.	Тόµ.	12,	σ.	49.

Прекомерният ентусиазъм. Несъм-
нено този ентусиазъм се дължи на 
степента на постиженията, но ве-
роятно и на желанието на съвремен-
ния човек да постигне някакво земно 
безсмъртие. Затова не е преувели-
чено да се каже, че съществува риск 
този ентусиазъм да дезориентира 
човека относно крайната цел на съ-
ществуването му и най-дълбоките 
му проблеми. Ако се вземе предвид, 
че спасените чрез трансплантации 
човешки животи не съответстват 
дори на една хилядна от унищоже-
ните чрез аборти, се вижда по-ясно 
относителният характер на енту-
сиазма за защитаването на човека.

Лъжеусещането за безсмъртие. Пре-
комерното доверие в транспланта-
циите насочва интереса на човека 
единствено към телесната цялост-
ност и в същото време подхранва 
лъжеусещането за някакво относи-
телно земно безсмъртие. Търсене-
то на това безсмъртие обаче не е в 
съзвучие с очакването на вечността 
и с вярата в победата над смъртта 

Проф. Мандзаридис е богослов, пре-
подавател по християнска етика и 
социология в Богословския факултет 
на Аристотелевия университет в 
Солун.
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чрез Христос. Това означава, че Църк-
вата не може да постави като своя 
цел разпространяването на някакъв 
лозунг от типа „Дай и спаси”, който 
лесно се вмества в консуматорските 
или търговските перспективи. По-
добна позиция говори за секулариза-
ция и влизане в духа на епохата.

Животът и смъртта. В перспек-
тивата на Църквата биологичният 
живот и биологичната смърт губят 
своята драматична враждебност и 
получават относителен характер. 
Освен това по своята природа жи-
вотът и смъртта се свързват и 
преплитат. Животът се разгръща 
като процес на смъртта, която съ-
ществува във всеки етап от живо-
та2. От своя страна смъртта съ-

2 „Затова така наричаните живот и смърт, 
които изглеждат пределно различни, по някакъв 
начин се проникват и се заменят взаимно” (Св. 
Григорий Богослов. Слово 18, 42. – PG 35, 
1041A).

ществува конкретно като момент 
на окончателна промяна на живота, 

като преминаване от временния 

в истинския живот. Тази перспек-

тива не само унищожава трагич-

ността на смъртта, но и създава 

възможност за положителен и дори 

настъпателен подход към нея. Био-

логичната смърт е обща за живот-

ните и човека. Не е задължително 

християнинът да изчаква пасивно 

тази смърт; той може да я приеме 

доброволно, за да придобие живота 

чрез нея. 

Здраве и болест. Както телесната 

смърт може да служи на духовния 

живот, така и телесната болест 

може да служи на духовното здраве. 

Това обаче не означава пренебрег-

ване на ценността на телесното 

здраве и живота. Освен това ес-

тествено е синтетичната антро-
пология на Църквата, която поста-
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вя акцент върху психосоматичното 
единство на човека, да разглежда 
по положителен начин не само не-
говото душевно, но и телесното му 
здраве. За това свидетелстват и 
многобройните молитви на Църква-
та за душевно и телесно здраве на 
човека3. Едновременно с това обаче 
болестите винаги са били лекувани 
чрез медицината и Църквата благо-
славя това.

Ценността на медицината. Въпреки 
своите удивителни постижения съ-
временната медицина е израз и про-
дължение на хуманистическата ан-
тропология, която е отхвърлена от 
Православието, тъй като затваря 
човека в границите на тварността 
и смъртността. Нейният интерес 
към човека се изчерпва в биологич-
ните му функции, а човешкият жи-
вот се отъждествява с биологично-
то му поддържане. Затова често се 
констатира, че там, където тази 
медицина доминира, се стига до из-
местването на Бога. Въпреки това 
не може да се пренебрегне ценност-
та на медицината, която идва като 
Божий дар да утеши човека в със-
тоянието му на телесна и духовна 
немощ. Сам Христос идва в света 

3 Вж. напр. третата молитва на св. Елеосве-
щение: „Вдигни го от одъра на страданието и 
ложе на озлоблението цял и всесъвършен. Да-
рувай го на Твоята Църква да богоугажда и да 
твори Твоята воля”.

като Лекар на човешките души и 
тела. Откриването на Царството 
Божие се ознаменува с изцеления 
на болни. Освен това множеството 
изцеления, които светците извърш-
ват в света, също се припознават 
като последици от особена Божия 
благодат. Характерно е, че при 
тези изцеления се възстановява 
целият телесен орган, както в слу-
чая, когато Господ изцелил слепия по 
рождение човек (вж. Иоан 9:1–7).

Телесно и душевно изцеление. Забо-
ляването на тялото има известна 
аналогия със заболяването на душа-
та. Изцелението от заболяването 
на тялото се предлага като обра-
зец за лечение и възстановяване 
на душата на човека. С други думи, 
както заради заболяването на тяло-
то трябва да се избягват вредните 
храни, така и заради заболяването 
на душата трябва да се пазят Бо-
жиите заповеди.

Основно съотнасяне. Не съществу-
ва никаква причина християнинът да 
отбягва медицината или да не търси 
най-опитните лекари4. Проблемът се 
появява само когато става въпрос 
за унищожаването на даден човешки 
живот заради запазването на собст-
вения живот. Независимо обаче дали 
прибягва към помощта на лекари-

4 Вж. Св. Йоан Златоуст. Към Олимпиада, 17. – 
PG 52, 590.
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те, или се отказва от нея, в крайна 
сметка християнинът трябва да се 
стреми към Бога и към ползата за 
душата си. От друга страна, той 
трябва да се стреми към това и с 
всяко свое действие: „И тъй, ядете 
ли, пиете ли, или нещо друго върши-
те, всичко за слава Божия вършете” 
(1 Кор. 10:31). Вярващият се обръща 
към лекарите и към медицинската 
наука, когато е необходимо, без оба-
че да възлага на тях всичките си оч-
аквания5.

5 „И трябва да се стараем така да ползваме из-
куството, ако се наложи, че да не възлагаме на 
него цялата причина за здравето или болес-
тта, но да приемаме употребата на неговите 
средства за слава Божия и като образ на об-
грижването на душите” (Св. Василий Велики. 
Пространни правила, 55, 2. – PG 31, 1045B).

Удължаването на живота. Медици-
ната се грижи за възстановяването 
или подобряването на здравето на 
човека, но едновременно с това се 
грижи и за удължаването на него-
вия живот. Църквата не възпрепят-
ства медицината в това й усилие, 
но в същото време не пренебрегва 
относителния му характер. Едно-
временно с това обаче тя излага и 
основните си положения за човека и 
неговия живот. Целта на Църквата 
е не да осигури някакъв начин за оце-
ляване или дълголетие на хората, а 
да дарува живота, който побеждава 
смъртта.

Аскетическото разположение. По-
конкретно в аскетическото предание 
на Църквата се забелязва въздържана 
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употреба на медицината и медицин-
ските лекарствени средства, за да 
се избегне егоизмът. Разбира се, това 
се отнася най-вече за подвижниците, 
но, от друга страна, всеки християнин 

също не трябва да бъде безразличен 

към него, а да има подобно аскетиче-

ско разположение. Нормално е то да 

се свързва с духовното израстване на 

вярващия и да води повече до даване и 

по-малко до вземане (вж. Деян. 20:35). 

Естествено е това да се отнася и за 

проблема с трансплантациите.

Видове присаждания. Прилагането на 

присажданията върху човека се осъ-

ществява в най-широк спектър и по-

лучава различни форми. То започва от 

преливането на кръв, което е прена-

сяне на течна тъкан, преминава през 

даряването на един от двойните ор-

гани и стига до присаждането на че-

рен дроб, бял дроб и сърце. Напосле-

дък, особено в рамките на генетич-

ната терапия, се правят трансплан-

тации на генномодифицирани клетки 

за лечение на болести, каквато е 

например муковисцидозата. Присаж-

данията могат да засягат само един 
човек, когато се пренася тъкан от 
едно място на друго в тялото, или да 
се намесят и други – един или повече 
души, или дори животни, когато тъ-
каните или органите се вземат от 
тях. От друга страна, донорът на 

транспланта може да бъде жив или 
дори починал човек. Накрая, могат да 
се извършват присаждания и с меха-
нични транспланти.

Резерви и възражения. Често се из-
разяват сериозни резерви или кате-
горични възражения срещу правото 
на човека да прави такива дарения. 
По естествен начин тези възраже-
ния достигат върховата си точка, 
когато става въпрос за даряването 
на някой централен телесен орган, 
който предполага смъртта на дари-
теля, особено на сърцето, което за 
вярващите е свързано и с практику-
ването на сърдечната молитва.

Отрицателната аргументация по 
отношение на трансплантациите е 
свързана най-вече със свещеност-
та на човешкото тяло и с духовно-
то измерение, което имат неговите 
основни органи, в съгласие със ста-
розаветната антропология, която 
присъства и в светоотеческото 
предание. Особено в Стария Завет 
сърцето, кръвта, черният дроб, бъб-
реците се свързват с духовния жи-
вот на вярващия (вж. Бит. 49:6; Лев. 
17:14; Пс. 72:21; Иер. 17:10). В пра-
вославното аскетическо предание 
обаче сърцето се свързва непосред-
ствено с духовния живот. Пътят към 
най-дълбокото сърце на човека мина-
ва през неговото биологично сърце. 
Освен това в отрицателната аргу-
ментация се заявява, че човекът дъл-
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жи тялото си на Бога и не може да 
го дарява. Тялото на християнина е 

храм Божий или член Христов. Целият 

християнин принадлежи не на себе си, 

а е скъпо купен (вж. 1 Кор. 6:20). Сле-

дователно, както се отбелязва, той 

не може да се разпорежда със себе си 

или с тялото си, както си иска.

Постулатът на заповедите. Въпре-

ки това християнинът не само може, 

но и трябва да действа по волята 

на Христос, която намира израз в 

Неговите заповеди. Когато човек 

постъпва по Христовите заповеди, 

той действа в перспективата на ис-

тинския живот, макар и да преминава 

през смъртта. Отличителна черта 

на християнската антропология е, че 

разглежда реалния живот на човека 

само в рамките на преминаването 

през смъртта, което има револю-

ционни последици. Затова и въпросът 

е дали чрез даряването на телесни 

тъкани и органи човек изпълнява съ-

държащите се в двуединната запо-

вед за любовта Христови заповеди, 

както и дали следва Неговия пример.

Примерът на Христос. Христос учи 

за саможертва и се жертва за све-
та. Сам Той храни хората с Тялото 
и Кръвта Си, светата Евхаристия, 
не за да удължи, разбира се, техния 
земен живот, а за да ги обнови и да 
ги направи нетленни. Въпреки това 
чрез Своите чудеса Той удължава 
земния живот, но чрез тях „снизхож-

да” към човешката слабост. Целта 
на Христос не са чудесните изцеле-
ния, а освобождаването на човека от 
греха: „Но за да знаете, че Син Чове-
ческий има власт на земята да про-
щава грехове (казва на разслабения): 
тебе казвам: стани, вземи си одъра и 
върви у дома си” (Марк. 2:10–11).

Възгледът на Църквата. Извършва-
ните от Христос чудесни изцеления 
или възкресявания на мъртви са ед-
новременно и „знамения” за идването 
на Неговото Царство. Ако човекът 
не стигне до това Царство, тогава 
„знамението” губи смисъла си. Църк-
вата е призвана да действа на това 
равнище, като явява „знамения” на 
своята любов, без да забравя основ-
ната си дейност. Освен това тя е 
призвана да прилага икономия към хо-
рата, без да забравя главната си цел, 
която не е тяхното временно избавя-
не от биологичната смърт, а оконча-
телното им освобождаване от стра-
ха от смъртта и от самата смърт. 
За Църквата „много повече от това 
да избавиш от смъртта е да убедиш 
да бъде презряна”6.

„По-голямото” и „по-малкото”. В съ-
временното секуларизирано обще-
ство е налице особено наложително 

неизменно съсредоточаване върху 

„по-голямото”, но от своя стра-

на това не означава безразличие 

6 Св. Йоан Златоуст. Тълкуване на Евангелие 
от Матей, 34. – PG 57, 375–376.
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към също толкова наложителното 

(вследствие на секуларизацията на 

обществото) „по-малко”. Църквата 

действа не само чрез акривията, но 

и чрез икономията. В Църквата ико-

номията не престава да има своето 

място и своето богословско оправ-

дание. Доброволното даряване на ня-

каква телесна тъкан или орган като 

самопринасяне с безкористна любов 

е достойна за уважение постъпка и 

изисква сериозен и изкусен пастир-

ски подход. Кой няма да възхвали 

чувствителността на човека, който 

от любов дарява своето око или бъ-

брека си, за да може някой друг човек 

да вижда или да живее? И какво би 

могъл да каже човек, ако този донор 

би бил готов да дари и живота си, за 

да живее неговият ближен? Разби-

ра се, в този случай щяхме да имаме 

чисто харизматична проява, която 

се утвърждава само в богословска 

перспектива, но не и с утилитарни 

категории и правила.

Установяването на смъртта. Най-

критичният момент при трансплан-

тациите на сърце е установяването 

на смъртта. Църквата разглежда 

смъртта на човека като тайна на 

отделянето или излизането на ду-
шата от тялото7 (вж. Пс. 145:4; Лук. 

7 Вж.: Св. Григорий Богослов. Нравствени 
песни, 34, 25. – PG 37, 947A; Γρηγορίου 
Παλαµᾶ. Πρὸς	Ξένην,	9.	//	Συγγράµµατα.	Τόµ.	
5,	σ.	197.

12:20). От 70-те години на ХХ век ме-
дицината започва да свързва смър-
тта на човека с „мозъчната смърт”. 
Тази смърт се определя въз основа 
на механистичната антропология 
на съвременната медицина като не-
обратимо прекъсване на функцията 
на мозъка с окончателната загуба 
на съзнание8. Но ако необратимото 
прекъсване на функцията на мозъка 
може да се установи на чисто био-
логично равнище, то окончателната 
загуба на съзнанието – което според 
църковната антропология е свързано 
с душата на човека – не може да се 
проследи само на това равнище.

Смесването на същността и енер-
гията на душата. Отъждествява-
нето на отделянето на душата от 
тялото с необратимото прекъсване 
на функционирането на мозъка, т. 
е. отъждествяването на смъртта, 
както тя се определя от църковната 
антропология, с мозъчната смърт, е 
произволно. Според църковната ан-
тропология душата като своеобраз-
на същност съществува в цялото 
тяло на човека и го поддържа. Мозъ-
кът не е вместилище, а е органът на 

8	 Вж.	 Μπαλογιάννη, Στ. Ὁ	 ἐγκεφαλικὸς	
θάνατος.	//	Ἐκκλησία	καὶ	µεταµοσχεύσεις.	Ἔκδ.	
Ἱερᾶς	 Συνόδου	 τῆς	 Ἐκκλησίας	 τῆς	 Ἑλλάδος.	
Ἀθῆναι,	2001,	121–147, където има съответна 
библиография. Относно противоположния 
възглед и библиография вж.: Καρακατσάνη, 
Κ. „Ἐγκεφαλικὸς	 θάνατος”.	 Ταυτίζεται	 µὲ	 τὸ	
θάνατο	τοῦ	ἀνθρώπου?	Θεσσαλονίκη,	2001.
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душата9. Мозъчната смърт означава 
прекъсване на възможността за ак-
тивно проявяване на душата, но не 
е задължително нейно напускане на 
тялото. Според съвременната ме-
дицинска антропология обаче, която 
отнася душата към душевните яв-
ления или душевните енергии, смър-
тта на мозъка се отъждествява с 
отмирането на душевните енергии 
и следователно с окончателната за-
губа на съзнанието. Очевидно е, че 
в крайна сметка разногласията по 
въпроса с мозъчната смърт се свеж-
дат до смесването на същността и 
енергията на душата. За църковна-
та антропология душата има осо-
бена същност и енергия, докато за 
съвременната медицинска антро-
пология душата е обикновена енер-
гия. Умъртвяването на мозъка, или 
мозъчната смърт, означава прекъс-
ване на душевната енергия. Според 
медицинската антропология това 
прекъсване се отъждествява с окон-
чателната загуба на съзнанието, 
докато за църковната антропология 
то се отъждествява с прекъсването 
на привеждането му в действие.

9 „А в мозъка, като в орган, се намира не същината 
и силата на ума (νοῦς), тоест на душата, а само 
действието на ума, както казахме в началото. 
А ти остави днешните естественици и 
метафизици, които говорят, че същината на 
ума се намира в мозъка и в мозъчната кухина, 
защото това е все едно да каже някой, че душата 
на растенията не се намира първоначално 
в корена  на дървото, а в клоните или в плода 
му” (Νικοδήµου Ἁγιορείτου. Συµβουλευτικὸν	
Ἐγχειρίδιον.	Ἀθῆναι,	1991,	σ.	164).

Отделянето на душата от тялото. 
В крайна сметка като отделяне или 
излизане на душата от тялото смър-
тта не престава да бъде тайна. Ни-
кой не може да каже с точност, че 
тя съвпада с мозъчната смърт; тя 
може да съвпада, може да предше-
ства, може дори да следва мозъчната 
смърт. Хора, които са били смятани 
за клинично мъртви и са се върнали 
към живот, са преживели отделяне-
то на душата от тялото и са имали 
интензивни извънтелесни преживя-
вания, за които по-късно разказват. 
Това би могло да се разглежда като 
знак за отделянето или излизането на 
душата от тялото преди мозъчната 
смърт, доколкото прекъсването на 
функционирането на мозъка е необра-
тимо, а връщането към живот след 
него не е възможно. Други хора след 
прекъсване на сърдечно-дихателната 
функция поради сърдечна недоста-
тъчност са се връщали към живот. 
Това означава, че дори прекъсването 
на сърдечно-дихателната функция не 
е окончателно и безвъзвратно отде-
ляне на душата от тялото. И така, 
какво може да се каже за отделянето 
на душата от тялото, когато сър-
дечно-дихателната система на чо-
века се поддържа изкуствено? Въпро-
сът остава без отговор.

Ценността на донорството. Всяко 
даряване на телесна тъкан или ор-
ган е форма на саможертва. Въпре-
ки това от богословска гледна точ-
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ка ще бъде неоснователно подобно 
действие да се разглежда като меха-
нично подражаване на жертвата на 
Христос. Христос принася тялото и 
кръвта Си, за да даде на хората не 
временен, а истински живот, което 
дори може да доведе и до жертването 
на временния живот. Временният жи-
вот не трябва да се откъсва от ис-
тинския живот и да се автономизира. 
Привързването към временния живот 
обаче угася копнежа за вечния живот. 
„Защото, който иска да спаси душа-
та си, ще я погуби; а който изгуби 
душата си заради Мене, ще я намери” 
(Мат. 16:25; срв. и Марк. 8:35); „Който 
обича душата си, ще я изгуби; а кой-
то мрази душата си на тоя свят, ще 
я запази за вечен живот” (Иоан 12:25). 
С други думи, този, който обича жи-
вота си, го изгубва, а този, който не 
зачита живота си в този свят, го за-
пазва за вечния живот.

Този парадоксален за човешкия раз-
ум евангелски път – пътят, по който 
пръв е минал Христос, несъмнено не се 
движи на равнището на логиката на 
трансплантациите. От друга страна, 
човеколюбивият или героичният еле-
мент, който съществува в свободно-
то даряване на тъкан или на органи за 
присаждане, не престава да има своя-
та ценност. Също така не може и не 
трябва да се пренебрегва нуждата от 
пастирска подкрепа на хора, които се 
намират в критично здравословно със-
тояние.

Цялостното състояние след смър-
тта. Изложената от някои пробле-
матика относно цялостното със-
тояние след смъртта на тези, които 
даряват органите на своите тела, 
има схоластичен характер. Човекът 
не се отъждес-твява с тялото, нито 
с душата си, нито дори със свързва-
нето или съчетаването им, а е нещо, 
което превъзмогва душата и тялото 
и ги поддържа, без той по никакъв на-
чин да бъде поддържан от тях и без 
да бъде детерминиран с нищо от 
тях10. Като творение по Божий „образ 
и подобие” човекът винаги се разби-
ра и се утвърждава иконично11. Това 
негово иконично разбиране и утвър-
ждаване засяга едновременно цялото 
човечество, както и всеки човек и не-

10 „Ако по такъв начин по самото си битие нищо от 
съществуващото, по отношение на това, което 
то е и се казва, не е изобщо съвкупността на 
мислените и изричани от нас неща, но онова, за 
което са те, е различно от тях и ги обхваща, без 
самото изобщо да е обхванато от тях. Понеже 
онова, спрямо което те са и се изказват, не е 
нито съставено от тях, нито е самите те, 
нито е нещо от тях, нито е от някакви [части], 
нито е от нещо от тях, нито е в тях – в някои 
или в едно. Тогава нека всяка душа, свикнала на 
напразно неблагочестие, да престане да се 
нахвърля дръзко върху всяко от словата за Бога, 
познала своето безсилие дори в малките неща, и 
единствено в мълчание да почете неизречимата, 
превишаваща мисълта и отвъдна на всяко знание 
битийност на божествената същност” (Св. 
Максим Изповедник. Амбигви, 76 (17) – PG 91, 
1225D–28A).

11	Вж.:	Νέλλα, Π. Ζῶον	θεούµενων.	Ἀθήνα,	1979,	
σ.	 285;	 Νικολάου Λουδοβίκου, πρεσβ. 
Μεταφυσικὴ	 ἢ	 ἐσχατολογία	 τοῦ	 σώµατος?	 –	
Ἐπιστηµονικὴ	 Ἐπετηρίδα	 Θεολογικῆς	 Σχολῆς	
(Νέα	σειρά),	1990,	τόµ.	1.	Θεσσαλονίκη,	σ.	124.
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говите отделни енергии. Отвъд вся-
ко дихотомично различаване между 
материя и дух, тяло и душа, индивид 
и общество, хората – бидейки смът-
ни образи на Бог Логос, – като пазят 
заповедта за любов-та, пребъдват 
в Бога, Който е любов, и заедно със-
тавят едното и неразделно тяло на 
Христовата Църква. 

В тази динамична и многоизмерна 
антропология всяка капка кръв, коя-
то човек дарява от любов към ближ-
ния, е всеобхватно принасяне на це-
лия човек. Но и всяко схоластическо 
търсене на евентуалните последи-
ци от даряването на дадена телесна 
тъкан или орган върху цялостното 
състояние на неговото съществу-
ване след смъртта губи смисъла си. 
Едновременно с това обаче става 
ясно колко несъвместимо с тази ан-
тропология е механистичното раз-
глеждане на човека и разглеждането 
на тъканите и органите на тялото 
му като терапевтични средства 
или резервни части.

Богословският подход. Естествено, 
богословският подход към всички 
съвременни проблеми следва мяр-
ката на съвършенството, която 
е мярката на Христос. Тази мярка 
обаче, която християнинът е длъ-
жен винаги да има пред себе си, не 
трябва да се превръща в средство 
за унизяване на немощните във вя-
рата (вж. Рим. 14:1). Разбира се, 
християнското съвършенство е за 
всички хора и не трябва да се скри-

ва от никой вярващ. От друга стра-

на, човешката слабост също е обща 

за всички и е недопустимо някой да 

бъде осъждан заради нея. Църква-

та зачита безкрайно свободата на 

всеки човек и използва всички въз-

можности на своята икономия, за да 

я запази.

„Предполагаемо съгласие” и мозъч-

на смърт. Кате-го-ричното проти-

вопоставяне на Църквата започва 

от момента, в който се пренебрег-

не свободата на човека и се презре 

неговият свещен характер. Нищо 

не може да оправдае принудата на 

човека да дари свои телесни тъка-

ни или органи преди или след смър-

тта си. Човешкото тяло е свещено 

и трябва да се уважава не само до-

като е живо, а и като мъртво. По-

грешно е то да се разглежда като 

терапевтичен материал или като 

хранилище за резервни части. Нищо 

не потвърждава „предполагаемото 

съгласие” на човека да дари тъка-

ни или органи от тялото си, или 

още повече предварителното му 

съгласие, когато не е формулирано 

противоположното му желание. На-

края, нищо не узаконява догматич-

ното налагане на мозъчната смърт 

като изключителен критерий за ус-
тановяването на момента на смър-
тта в съзнанието на тези, които 
разглеждат смъртта като тайна 
на отделянето или излизането на 
душата от тялото.
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Православната методология. Право-
славното богословие обикновено не 
дава конкретни правила за решава-
нето на проблеми от всекидневния 

живот, а задава предпоставките и 

очертава основните критерии, кои-

то различните практики могат да 

имат. Това е така не защото бого-

словието одобрява неопределеност-

та или двузначността, а защото 

зачита истината и личността. Ако 

днес благодарение на квантовата 

механика подходът към неорганич-

ната материя приема две взаимно 

изключващи се тези като взаимно 

допълващи се (напр. вълна спрямо 

частица) и изисква винаги да се взе-

ма предвид положението на човека, 

който я наблюдава, как може да се 

смята за задоволителен едноизмер-

ният и механистичен подход към чо-

века и неговите здравни проблеми? 

Едно и също обективно за човека 

събитие може да означава две ди-

аметрално противоположни неща.

Формата и същността. Истината на 

нещата не се ограничава до външни 

форми. Както отнемането на живота 
може да бъде акт на върховна любов 
(себежертва), но и акт на пълно само-

ограничаване и окончателно отчаяние 
(самоубийство), така и присаждане-
то на тъкани и органи от един човек 
на друг може да бъде плод на върховна 
любов, но и последица от презрението 
към човека или от последна сделка. То 
може да бъде победа над смъртта чрез 
силата на любовта и саможертвата, 
но може да бъде и пълно подчинение на 
смъртта или нейно комерсиализиране 
с едновременното унищожаване на 
всякакъв духовен елемент. 

Обща позиция. Православното бого-
словие не може да приеме присажда-
нията на тъкани или органи от един 
човек на друг или дори обикновеното 
преливане на кръв като някакъв меха-
нистичен процес. То обаче може да ги 
приеме като акт на себепринасяне и 
саможертва. Затова не подхожда чрез 
някаква предварително предписана 
казуистика спрямо проблематиката 
на трансплантологията, а разглежда 
различните случаи с конкретни хора в 
рамките на обективните дадености 
и на техните лични отношения чрез 
критериите на безкористната любов 
и уважението към личността.

Откъс от книгата „Християнска 
етика II“, С., изд. Омофор 
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Източното 
пренебрегване на 
западния принос към 
агиографията на 
светите безсребреници 

Козма и Дамян

ЧУДОТО 
НА ЧЕРНИЯ КРАК 
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Мариос Теологу1

Небойша Й. Йович2

 

Християнската житийна литуратура твърдо поддържа иденти-
фикацията на св. св. Козма и Дамян като лекари. Най-извест-
ното от техните посмъртни чудеса е „чудото на черния крак”. 
Основният извор за тази история е „Златната легенда” на Яко-
по да Варагине, сбирка от приказно звучащи житийни истории, 
компилирана през XIII в. Светите Козма и Дамян чудесно присаж-
дат крака на мъртъв етиопец към тялото на клисар с „раков” 
крак. Светците се явяват на болния, докато спи, ампутират 
болния му крак и го заместват с крака на починал наскоро чо-
век. Този драматичен сюжет привлича вниманието на много за-
падни художници. Чудото е изобразено за пръв път върху едно 
флорентинско пано от (приблизително) 1370 г. Цветът на крака 
привлича впоследствие особено внимание. Започвайки от 90-те 
години на ХХ в., „чудото на черния крак” започва да се изобразява 
и в Гърция в (нео) византийски стил. Това чудо на св. Безсребре-
ници няма обаче необходимите основания в житийните сборни-
ци на Православната църква. Чудото, свързано със замяна на 
болния крайник с друг, взет от мъртъв донор, е било неизвестно 
на източното християнство. Проучването на достъпните пра-
вославни агиографски извори впечатлява с пълното игнориране 
на това чудо. Някои съвременни гръцки автори смятат, че то 
изобщо не трябва да се взема под внимание. 

1 Неврологично отделение на Клиниката за детско-юношеска неврология и психиатрия, 
Белград, Сърбия.

2 Медицински факултет на Белградския университет, Сърбия.
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Светите братя Козма  
и Дамян

Козма и Дамян, светците покровите-
ли на медицината, са братя близна-
ци, родени през трети век в градче-
то Егея в областта Киликия (между 
днешна Турция и Сирия) – една араб-
ска провинция на Римската империя. 
Козма и Дамян били християни; и два-
мата следвали медицина в Антиохия, 
след което практикували професията 
си в своя роден град. Братята били 
благословени с чудесна лечителска 
сила и лекували както хора, така и 
животни. Те отказвали възнагражде-
ние за труда си и лекували безплатно, 
за което били наречени „безсребре-
ници” (гр. Анаргири)1. Тяхната вяра им 
помагала да вършат чудеса. По вре-
мето на император Диоклециан (284-
305) братята били принуждавани да 
се откажат от вярата си; след като 
отказали, те били осъдени на смърт, 
изтезавани и обезглавени. Телата им 
били занесени в местността Кир в 
северна Сирия и погребани на място, 
където някога имало древен храм в 
чест на гръцкия бог на медицината 
Асклепий и където жреците лекували 
пациентите чрез т.нар. инкубация*2-4. 
По време на царуването на Юстини-
ан и Теодосий II култът към светите 
братя, зародил се във Византия, се 

разпространил бързо на Запад, пре-
минавайки през целия континент. 
През IV в. той стигнал до Рим, където 
на Форума им посветили храм5. През 
Средновековието части от техните 
мощи били разпръснати на много мес-
та и култът към тях се разпростра-
нил надлъж и нашир из Европа, включи-
телно и в славянските страни, като 
историческите факти за тях били 
смесвани с митове. Козма и Дамян 
били особено почитани във Флорен-
ция от фамилията Медичи4.

Три двойки светци с името Козма и 
Дамян са описани в „Минологията на 
Василий II” и  „Кодекса на Сирмонд”. 
„Синаксарът на Константинопол-
ската църква” повтаря сведенията 
от „Кодекса на Сирмонд” и показ-
ва завършека, до който е стигнала 
еволюцията на легендата. Биогра-
фиите на тези три групи светци са 
систематизирани в този Синаксар6. 
Византийската църква прогласила 
съществуването на три двойки све-
тци-близнаци и установила множе-
ство култове и празници, посветени 
на тях4, 7, 8.

Първите двама били синове на Те-
одотия, благочестива жена от Мала 
Азия, починала в мир. Те били погреба-
ни на място, наречено Фереман в Ме-
сопотамия. Паметта им се почита 
на 1 ноември. Вторите живели в Рим * Ритуално пресипване – бел. ред
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и били измъчвани заради вярата си по 
време на император Карин (283-284). 
След многото мъчения извършените 
от тях чудеса обърнали императора 
и неговия двор към християнството. 
Изпълнен със завист, техният учител 
ги примамил на един хълм под предлог, 
че ще събират билки, и ги убил с ка-
мъни. Паметта им се отбелязва на 
1 юли. Последната двойка светци, 
почитана на 17 октомври, била от 
Арабия. Двамата излекували много 
хора, но били арестувани в Киликия по 
време на царуването на Диоклециан. 
Те били изправени на съд пред Лизий, 
управител на града Егея, и изповядали 
смело вярата си. Осъдени на смърт, 
Козма и Дамян претърпели всякакви 
видове мъчения, физически и морал-
ни. Не ги пречупили заплахите, че ще 
бъдат удавени, разкъсани, изгорени 
живи, разпънати на кръст, пребити с 
камъни. Накрая били обезглавени за-
едно с по-малките си братя Антим, 
Леонтий и Евтрепий. Това станало 
през 287 г.1, 4, 9 

Св. св. Козма и Дамян били смятани за 
покровители на лекарите, хирурзите 
и фармацевтите – както от църква-
та, така и от лекарското съсловие и 
в популярните вярвания на хората. Те 
били също така покровители на бол-
ниците; много лечителски братства 
били създадени под техен патронаж. 
Иконографията на светите Козма и 

Дамян разцъфтява в множество ху-
дожествени форми: икони, статуи, 
ръкописи, миниатюри, стъклописи, 
предмети на лукса. На Изток свети-
те Безсребреници са изобразявани 
най-често на иконите облечени като 
миряни и носещи сандъчета с меди-
цински инструменти.

Чудото на черния крак

Разказаното в житията твърдо под-
крепя идентификацията на двама-
та братя християни, Козма и Дамян, 
като лекари. Те продължили да вър-
шат чудеса дори след смъртта си2. 
Едно от най-известните им чудеса 
е хирургичната операция, позната 
като „чудото на мавърския (черния) 
крак”. Твърди се, че то е извършено 
от светите братя Козма и Дамян 
след мъченическата им смърт. Осно-
вен извор по този въпрос е „Златната 
легенда” (Legenda Aurea) на Якопо да 
Варагине, архиепископ на Генуа. Тази 
сбирка от чудновати житийни исто-
рии е по всяка вероятност компили-
рана около 1275 г. и се е превърнала в 
нещо като късносредневековен бест-
селър10, 11,12. (Фиг. 1)

Чудото е описано, както следва:

Папа Феликс построил в Рим вели-
чествена църква в чест на светите 
Козма и Дамян. В тази църква имало 
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човек, който бил голям почитател на 
светите мъченици. Единият му крак 
бил напълно разяден от рак. Веднъж, 
докато спял, двамата светии се яви-
ли на своя предан почитател, носейки 
хирургични инструменти в ръцете 
си. Единият от тях казал на другия: 
„Отде да вземем плът, за да замес-
тим изгнилия крак, когато го изре-
жем?” Другият отвърнал: „Тъкмо днес 
един етиопец бе погребан в гробище-
то „Св. Петър в окови”. Иди и вземи 
крака му, и ще заместим с него не-
годния”. И той отишъл бързо на гро-
бището и донесъл със себе си крака 
на мавъра, и двамата светии изряза-
ли болния крак и сложили вместо него 
мавърския. Накрая те взели ампути-

рания крак и го добавили към тялото 
на умрелия мавър. 

Човекът се събудил и не усещал ни-
каква болка; опипал крака и не наме-
рил никаква повреда. Запалил свещ 
и не видял нищо лошо в крака си; за-
почнал да се чуди той ли е това или 
някой друг. Накрая дошъл на себе си и 
разказал на всички какво е видял на-
сън и как е бил изцерен. Тогава хората 
отворили гроба на мавъра и видели, че 
кракът му наистина е отрязан и за-
менен с крака на този човек12.

По-старата версия на житието на 
св. св. Козма и Дамян включва само 
чудото с Паладия и историите за се-
лянина и змията и за жената на Малх. 
Най-съществената отлика е появата 
на „чудото с черния крак”, което липс-
ва в ръкописите от девети век, но се 
появява във всички версии на житие-
то им след този период4, 13. Това чудо, 
извършено в Рим, било най-характер-
ното и популярно „латинско” чудо на 
двамата лекари светци от времето 
на Средновековието и насетне. То е 
едно от трите чудеса, извършено от 
светите братя след тяхната смърт. 

Един клисар имал болен крак и бил на 
ръба на смъртта. Той отправил го-
реща молитва към светите братя и 
заспал в църквата. Светците му се 
явили насън, носейки хирургичните си 
инструменти. Те ампутирали болния 
крак и го заместили с крака на няка-
къв мавър, който бил починал наско-
ро. Козма и Дамян отворили гроба на 

Фиг. 1. Неизвестен автор. Илюстрация към 
ръкопис на Legenda Aurea (XIII в.). Библиоте-
ка „Хенри Хънтингтън”, Сан Марино, САЩ
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мавъра, отрязали крака му и го при-
садили на мястото на ампутирания 
крак на клисаря14. Приятелите на кли-
саря, които не можели да повярват, 
че чудото наистина се е извършило, 
отишли на гробището „Св. Петър в 
окови” (в някои версии – „Св. Петър 
Винкулски”)4,16, където наскоро бил 
погребан този мавър или етиопец. Те 
видели, че болният крак на приятеля 
им е заел мястото на ампутирания 
крак на мъртвеца4, 12.     

“Чудото на черния крак” е изобразено 
за пръв път върху флорентинско пано 
от 1370 г., посветено на светите 
Козма и Дамян, за което се смята, че 
е създадено от художника на капела-
та Ринучини – Матео ди Пачино (1350-
1375). То се пази в Музея на изкуство-
то в гр. Роли, САЩ13, 15. Пределата (до-
лната част) на паното съдържа два 
момента от житието на светите 
Козма и Дамян: „Мъченичеството на 
светците” и посмъртното „Чудо на 

черния крак”. Последната сцена по-
казва щастливия край на тази стран-
на операция. Събудилият се клисар 
е смаян: кракът му е здрав и без по-
вреда, но затова пък е черен на цвят. 
Излекуваният клисар с черен крак от-
правя гореща благодарност към све-
тите братя, които го наблюдават 
с „професионално” задоволство10, 14, 16 
(Фиг. 2). Този живописен сюжет ста-
ва едно от най-популярните и най-
лесно разпознаваемите изображения 
на чудеса в западноевропейската жи-
вопис4. По данни на изследване, извър-
шено от фармацевтичната компания 
„Pfizer” за сп. „Спектрум”, има повече 
от 1500 изображения на това чудо в 
различни църкви и музеи17,18.

Гръцката легенда за светите Коз-
ма и Дамян е най-старата извест-
на версия, записана през V в. В този 
извор народността на донора не е 
посочена и чудото се извършва в 
църквата на св. Теодосий Киновиарх 

Фиг. 2. Матео ди Пачино, автор на живописта в капела Ринучини, Флоренция. Детайл от 
олтарно пано (сцена от пределата) (1370-1375). Музей на изкуството на Северна Каролина, 
Роли, САЩ
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(424-529). В гръцката версия чудото 
не е посмъртно. Човекът с гноясалия 
крак живее в областта Севастия. 
Времето, изминало след смъртта 
на донора, е посочено като „четири 
дни”. Светите Козма и Дамян казват 
на своя пациент след операцията: 
„Върви, брате. Великите Божии дела 
се извършиха, защото твоята вяра 
те спаси”13, 16. Ръкописът, съдържащ 
тази версия, пазен в Библиотека Ва-
личелиана в Рим, се отнася към XV в. 
Гръцката версия, по-стара от тази 
от „Legenda Aurea”, е издадена от 
Дойбнер17. Други християнски светци 
извършват подобни, ала не толкова 
прославени в хорската памет чудеса. 
Например, за св. Антоний Падуански 
(1195-1231) се твърди, че e възсъеди-
нил отрязан крак с тялото4.

Нови подробности за 
чудото

В описанията на чудото скоро се 
появяват нови елементи20. Вместо 
за клисар, други  извори говорят за 
някой си дякон Юстиниан от базили-
ката „Св. св. Козма и Дамян” в Рим21. 
Обикновено по време на „операцията” 
служителят спи; той не усеща никак-
ва болка. Кръв не тече и хирургични 
инструменти не се използват14. „Чу-
дото на черния крак” съдържа ехо от 
практиката на „инкубацията”, тра-
диционен ритуал, практикуван от 
вярващите в „лечебните” светилища 
и документиран в античната гръцка 
медицина4, 21. Базиликата, посветена 
на светите братя в Константино-

пол, била постоянно обградена от 
пациенти, практикуващи ритуала 
„инкубация”, извършван някога и в хра-
мовете на Асклепий5. 

Гръцката версия говори за човек с 
гангренясал десен крак, повреден от 
треска16, 17. Каталонската версия, 
създадена от неизвестен автор, се 
оказва особено изобретателна и ре-
алистично звучаща. Тя говори не за 
трансплантация на чужд крайник, а 
само за парче плът, изрязано от бе-
дрото на умрелия мавър, с което све-
тците запълнили дупка в „гноясалия” 
крак на пациента, тоест всъщност 
кракът не е бил ампутиран и заменен 
с друг16. 

Цветът на крака привлича особено 
внимание, понякога с противоречив 

Фиг. 3. Мигел Надал (ок. 1419-1492). Детайл от 
олтарно пано (1453-55), посветено на св. св. 
Козма и Дамян в катедралата „Св.  Кръст и 
св. Евлалия”, Барселона, Испания 
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смисъл. Изображението, създадено 
от испанския готически художник 
Мигел Надал (XV в.) е различен слу-
чай – тук трансплантираният крак е 
бял. В олтарното пано на параклиса, 
посветен на светите братя Козма 
и Дамян (1453-1455) в барселонската 
катедрала „Св. Евлалия”, Надал кори-
гира цвета на присадения крак. Чер-
ният мавърски крак е бил „приемлив” 
преди изгонването на маврите от 
Испания през 1492 г.20. Възможно е На-
дал да е смятал, че дякон Юстиниан 
би страдал от сериозни психологиче-
ски проблеми поради „двуцветните” 
си крака и би привличал неприятно 
любопитство15, 21. И в гръцката леген-
да за Козма и Дамян расата на донора 
не е уточнена. Всъщност и реципиен-
тът, и донорът на крака са от един и 
същ етнос. Изглежда, че тъкмо тази 
версия е вдъхновила барселонското 
изображение13 (Фиг. 3).

Липсата на етиопски „органов донор” 
в някои испански изображения е може 
би отглас от закона за изгонването 
на маврите от кралствата Касти-
лия и Леон22. През XVI в. черният труп 
понякога е заместван с жив черен чо-
век, проснат на земята, което прави 
испанските изображения на чудото 
уникални за модерна Европа. Някои от 
тези примери са: параклисът „Св. Гри-
горий” в катедралата на Паленсия, и 
катедралата на Авила (1534-1544)22. 

В книгата си „Безчовечното робство” 
като пример за негрофобския расизъм 
в Испания от средата на XVI в. Дей-

вис23 посочва приписваното на Исидо-
ро де Вилолдо изображение на „чудо-
то на черния крак” (ок. 1547 г.). Тази 
творба от оцветено дърво се пази 
в Националния музей на скулптурата 
във Валядолид1. Двамата светци за-
местват гангренясалия крак на бял 
човек с крайник, изрязан от агонизи-
ращ негър („жив донор”) със сгърчено 
от болка лице. Художникът подчерта-
ва контраста между драматичната 
агония на негъра и безстрастните 
лица и пози на светите лечители23 

(Фиг. 4). 

Фиг. 4. Исидоро Вилолдо (ок. 1500-1556). 
Оцветена дърворезба, детайл от олтарно 
пано в църквата „Св. Йоана от конвента на 
св. Франциск” (1539 или 1547) в Севиля. На-
ционален музей на скулптурата, Валядолид, 
Испания
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Чудото на черния 
крак в православната 
иконография

Както вече казахме, има три двой-
ки светци, познати под едно и също 
име – „св. Безсребреници”, чиято па-
мет във византийския календар се 
отбелязва съответно на 1 юли, 17 ок-
томври и 1 ноември (св. св. Козма и 
Дамян от Рим, от Арабия и от Мала 
Азия). Двойката, извършила чудото с 
черния крак, е онази, чиято памет се 
отбелязва на 1 юли и която е извест-
на като „римските Козма и Дамян”. 
Рядко и трите двойки светци могат 
да се видят изобразени заедно на 
едно място, както е, да речем, в хра-
ма „Възнесение Христово” в сръбския 
манастир Дечани (1327-1335).  

Започвайки от 90-те години на ХХ в., 
иконични изображения на „чудото на 
черния крак” се появяват в Гърция. 
Това, което прави този феномен тол-
кова специален и неисторичен, е фа-
ктът, че изображения на „черния крак” 
никога не е имало в тази част на Ев-
ропа. Специфичният детайл, свързан 
с трансплантацията на черния крак, 
е непознат в Източната църква4, 20. 
Изображенията, появили се в послед-
но време1 на това чудо на св. св. Коз-
ма и Дамян в гръцката православна 
иконография, са базирани върху тра-
дициите на западната живопис. Няма 
примери за подобно нещо в православ-
ните славянски страни. Повечето из-
ображения на „чудото на черния крак” 
са от Испания21, Италия19 и Франция14. 

Гърция с нейните 5 изображения е 
единствената православна страна. 

В някои изображения на чудото всъщ-
ност не е било необходимо да се рису-
ва самата трансплантация на крака. 
Показан е само пациентът на легло, 
с крака, скрити под завивката, и све-
тите Козма и Дамян, стоящи до него1. 
Като пример за изображение на чудо-
то Цимерман1 посочва миниатюрата 
от един гръцки ръкопис, нарисувана 
от неизвестен автор (XI-XII  в.). Ръко-
писът се пази в руския манастир Пан-
телеймон на Света Гора. Всъщност 
обаче нямаме основания да смятаме, 
че тук става дума точно за това 
чудо. Козма и Дамян просто стоят 

Фиг. 5. Неизвестен автор. Чудотворното 
лечителство на св. св. Козма и Дамян. Илюс-
трация към ръкопис от XII в. Манастир „Св. 
Пантелеймон”, Света Гора, Гърция
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край постелята на болен. Нищо не 
подсказва, че става дума за транс-
плантиран крак. Пелеканидис и др.24 

посочват, че и четирите композиции 
с чудесни изцерения, налични в този 
илюстриран ръкопис от XII в. (Cod. 2), 
показват само чудесните лечител-
ски способности на светите Безс-
ребреници. Те съдържат изцерение 
на сакат човек, оздравяване на болен 
от „водна болест” (може би асцит), 
чудото със селянина, погълнал змия, и 
прочутия епизод с жената на име Па-
ладия. Никакво „чудо с черен крак” не е 
налице7, 24 (Фиг. 5). 

В книга за чудото с крака, излязла 
наскоро1, са изброени пет творби от 
Гърция, посветени на „чудото на чер-
ния крак”: икона от 1993 г. в манасти-
ра Агатон във Фтиотида (Фиг. 6), 
стенописи в църквите, посветени на 
св. Безсребреници във Верия (2000 г.) 
и Солун (Фиг. 7), картина на Ф. Нико-
лаос (2010 г.) и дърворезба на М. Йоа-
нис (2011 г.), пазена в частна колек-
ция на о-в Хиос. Може да се направи 
изводът, че всички гръцки изобра-
жения на „чудото на черния крак” са 
направени в съвременна Гърция (след 
1993 г.).  

Иконата, нарисувана ок. 1600 г. от 
Емануеле Цанфурнарис (1570-1631) от 
Крит, и пазена в Музея на иконата 
(Гръцки институт) в гръцката църк-
ва „Св. Георги” във Венеция (Chiesa di 
S. Giorgio dei Greci) също е включена 
в списъка1. Централната част на ико-
ната, запазена за светите братя, е 

заобиколена от осем композиции, изо-
бразяващи различни техни чудеса. На 
тази икона чудесните изцерения са 
изобразени без видима връзка с „чудо-
то на черния крак”. В една от сцени-
те светите Козма и Дамян стоят до 
леглото на болен. Въпреки че Цанфур-
нарис е живял и работил във Венеция 
и най-вероятно е познавал легендата 
за трансплантацията на черния крак, 
нямаме сигурни основания да смята-
ме, че в тази сцена е изобразено тък-
мо това прочуто чудо7,23. 

Св. безсребреници Козма и Дамян 
като първите хирурзи, осъществи-
ли успешно присаждане на крайник, 
са тема на множество публикации в 
съвременна Гърция, включително и в 

Фиг. 6. Василиос С. Симонс. Икона (1993). Ма-
настир Агатон, Фтиотида, Гърция
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книгите „Мозъчната смърт и транс-
плантацията на органи” и „Църква-
та и трансплантацията”26, 27. Някои 
факултети на гръцки университети 
заявиха, че „легендите, суеверията 
и религиозните изживявания не бива 
да бъдат представяни като научни 
факти или събития от историята 
на медицината”17. Те подчертаха, че 
всички текстове, свързани с това 
чудо, идват от западни източници, и 
че чудо, което не се съдържа в житий-
ните сборници на Гръцката църква, 
трябва да бъде игнорирано17, 27. 

Прочутата високохудожествена 
житийна икона на светите Козма и 
Дамян, нарисувана през 1673/74 от 
сръбския майстор Радул, е посве-

тена на двойката светци от Мала 
Азия. Тя се пази в съкровищницата 
на манастира „Печка патриаршия”. 
Въпреки че е от XVII в., иконата се 
смята за най-обширния запазен ци-
къл, посветен на св. Безсребреници, 
в източнохристиянската живопис. 
Биографичното представяне на све-
тите братя на тази голяма икона 
(98.5 – 85.5 х 4 см) се състои от 16 
сцени. Светците връщат зрението 
на слепец, изцеряват сакат и пара-
лизиран човек, прогонват демони от 
хората и връщат здравето на куц. 
Чудото с говорещата камила също 
присъства. Включени са и чудесното 
прогонване на змията от тялото на 
селянина и защитата на жената на 
Малх от дявола7, 8.

Фиг. 7. Ставрос Господинис. Стенопис (2001) в църквата „Св. Безсребреници”, Ептапир-
гио, Солун (Гърция)
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„Чудото на черния крак” не се съдържа 
в житийните сборници на Сръбската 
православна църква28. 

Светите безсребреници Козма и Да-
мян са следвали стриктно заповедта, 
която Господ е дал на Своите апосто-
ли и ученици: „Даром получихте, даром 
давайте” (Мат. 10:8). В съчинението 
си, посветено на св. св. Козма и Да-
мян, архимандрит Юстин Попович из-
броява подробно чудесата, извърше-
ни от трите двойки безсребреници и 
чудотворци: изцерението на тежко-
болната Паладия заедно с историята 
за трите яйца, поднесени като дар на 
св. Козма; камилата, излекувана от 
бяс, проговаря с човешки глас и каз-
ва, че мощите на двамата трябва да 
бъдат погребани заедно; чудесното 
излекуване на селянина, в чието тяло 
по време на сън се вмъкнала змия; 
епизодът със защитата на жената 

на Малх от изкушението. Архиман-
дритът възхвалява техните „чудесни 
способности да изцеряват душевно 
и телесно болни”, проявили се както 
по време на живота им, така и след 
смъртта им28. Същите чудеса са из-
образени и описани и в много западни 
източници2, 4, 18, 19. И въпреки това няма 
нито един случай „чудото на черния 
крак” да е било описано или изобразе-
но в Сърбия или да присъства в който 
и да е артефакт, ръкопис, икона или 
стенопис на Сръбската православна 
църква8, 29. 

Въз основа на всичко това някои из-
точни историци на медицината, глав-
но гръцки автори, нарекоха „чудото 
на черния крак” мит, който не трябва 
да бъде цитиран в трудовете, посве-
тени на трансплантацията, нито пък 
изобразяван в православната иконог-
рафия16-18, 27. Практиката този мит да 
бъде сочен като исторически факт в 
медицинските помагала бе подложена 
на критика. 

Коментар

Повечето изображения на „чудото на 
черния крак” са създадени през XIV-
XV в. След 1580 г. техният брой зна-
чително намалява. От 1900 г. досега 
са отбелязани само 20 изображения 
на чудото. 

Цимерман1 твърди, че изображения-
та намаляват донякъде поради нара-
стващия скептицизъм спрямо такива 
необикновени чудеса, каквото е при-
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саждането на цял крак. Повлияна от 
критичната настроеност на епоха-
та и от провелия се по това време 
Тридентски събор, Римокатолическа 
църква подлага на строга проверка 
достоверността на своите светци 
и на многобройните легенди, свърза-
ни с тях. Оттогава изображенията 
представят по-скоро хирургическа 
операция (включително хирургически 
инструменти, кръв и т.н.), отколкото 
чудо1, 22. На някои легенди започва да 
се гледа по-скоро като на суеверия. 
Светците вече не се възприемат 
като чудотворци, а по-скоро като ви-
зионери, които общуват с божестве-
ното20. 

Проучването на наличните право-
славни агиографски текстове, опис-
ващи чудотворната лечителска мощ 
на светите безсребреници Козма и 
Дамян, показват впечатляващо иг-
нориране на „чудото на черния крак”. 
Историците на изкуството засега 
са допринесли твърде малко за об-
съждания проблем. Въпреки изклю-
чително голямото влияние на култа 
към светците върху византийското 
изкуство, сцените, изобразяващи жи-
вота на светците, са относително 
малко20.

Трансплантиран се оказва най-чес-
то десният крак – два пъти по-чес-
то от левия. Във всички съвременни 

гръцки изображения трансплантира-
ният крак е десният. Изглежда също 
така, че в някои изображения на чудо-
то разположението на крака у доно-
ра (вляво) и реципиента (вдясно) не е 
добре съгласувано, както е например 
в творбата на италианския художник 
М. Бенедети (1750, Арчигиназио, Боло-
ня)1, 4. 

Първата трансплантация на човеш-
ка ръка бе извършена от д-р Жан-Ми-
шел Дюбернар и други френски хирур-
зи – негови сътрудници в болницата 
„Едуард Ерио” в Лион на 23 септември 
1998 г. Те присадиха дясна ръка, взета 
от мозъчно мъртъв мъж на 41 години, 
на новозеландеца Клинт Халам, чиято 
собствена ръка е била ампутирана до 
средата на предмишницата30, 31. През 
2001 г. трансплантацията бе призна-
та за неуспешна, защото реципиен-
тът описваше ръката си като „от-
блъскваща и безжизнена” и молеше 
да го освободят от нея, защото се 
усещал „ментално несвързан” с нея21. 

Най-очебийната черта на иконогра-
фията на светите Козма и Дамян е 
присъствието на медицински атрибу-
ти, включващи множество предмети 
като ролки с инструменти, скалпели 
и куфарчета с медицински принадлеж-
ности, характерни и за съвременните 
лекари. Агиографското представяне 
на светците като християнски лека-
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ри, мъченици и чудотворни лечители 
може да се съпостави с изгледа и ат-
рибутите на съвременните медици. 

Козма и Дамян са представители на 
бурно развиващата се днес медицин-
ска професия. Легендата за черния 
крак е родена като разказ за чудо, из-
вършено от двама верни служители 
Божии. Изображенията на тази леген-
да е трябвало да бъдат визуален израз 
на това свръхестествено измерение. 

Въпреки че чудесният аспект на 
тази история вече не предизвиква 
вяра, многото западни средновековни 
изображения са останали като худо-
жествено свидетелство за очарова-
нието на една старинна легенда.  
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БИБЛЕЙСКА АНТРОПОЛОГИЯ
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Основополагащ въпрос на биб-
лейската антропология е този 

за състава на човека. В конкретния 

случай особено място заема пита-

нето за неговата дву- или трисъс-

тавност, т.е. дихотомия или трихо-

томия. Обикновено изводите, които 

се правят, се свеждат до начина, по 

който се претълкуват библейските 

текстове. Търсят се доводи както 

в самото Свещено Писание, така и в 

писанията на отделни църковни шко-

ли, свети отци и изявени богослови, 

а също така и виждания на религиоз-

ни философи. Възгледите се опреде-

лят и от веровия подход. Предимно 

протестантските автори стъпват 

почти изключително върху библей-

ските текстове. В произведенията 

на православните автори силно вли-

яние има преданието, което включва 

опита на Църквата в тълкуването 

на Свещеното Писание. В богослови-

ето са се оформили две направления, 

които защитават съответната по-

зиция по отношение състава на чове-

ка – дихотомия и трихотомия. 

Почти всички библеисти са съглас-

ни, че в Свещеното Писание, когато 
става дума за човека, се говори като 
за единно цяло. Това цяло е двусъс-
тавно единство – материална и не-
материална част. Тази е причината, 
която дава основание по отношение 
на човека да се говори като за дихо-

томно същество. В Стария Завет 
нематериалната част, руах, нефеш, 

категорично се отличава от мате-

риалната, rc;B;, басар, плът, hY:wIG“, гевиа 

= тяло, труп. В Новия Завет тялото, 

плътта често пъти са противопос-

тавяни или съпоставяни с душата 

(Мат. 10:28), която, от своя страна, 

е отъждествявана с ума (Рим. 12:1-2), 

с духа (1 Кор. 7:34; 5:5; 2 Кор. 7:1), със 

сърцето (Рим. 2:28-29). Това предпо-

лага, че хората, макар и създадени 

да живеят в материалния свят, също 

така могат да живеят заедно и с без-

телесните същества, т.е. духовете 

(Евр. 12:23; Откр. 6:9-11).

Някои новозаветни текстове, особе-

но на св. апостол Павел, дават осно-

вание да се говори за трисъставност 

на човека: тяло, душа и дух (1 Сол. 

5:18; Евр. 4:12; 1 Кор. 14:14). Оттам и 

от други места трихотомистите 

твърдят, че има три съставни час-

ти на човека. Те биват обвинявани от 

дихотомистите, че приемат разделе-

ние, което не е присъщо на църковно-

то учение и че дори следват примера 

на еретически учения като това на 

Аполинарий Лаодикийски или на ма-

сонски философски виждания, които 

имат своите корени в древните ези-

чески мистерии на Египет и Елада. 

Същевременно трябва да се отбеле-

жи, че в Свещеното Писание на Ста-

рия Завет няма абстрактно богосло-
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вие. Това е обстоятелството, което 
прави трудни за разбиране текстове-
те на св. апостол Павел. Той, като се 
опира на своето наследие, се опитва 
да обясни на възпитаните в елинис-
тични философски абстракции слу-
шатели разбирането си за човека. Ко-
гато говори за него, „той всякога го 
разглежда в отношение с Бога. Всяко 
изказване за Бога е в същото време 
изказване за човека и обратно. В този 
смисъл богословието на св. апостол 
Павел е едновременно антропология, 
която е пряко свързана със сотири-
ологията и христологията“1. 

За свети ап. Павел душевното е това, 
което се приближава до подвластно-
то на страстите, на земното. Това 
той особено ясно разкрива в Първо-
то послание до коринтяни. Същото 
се разбира от други новозаветни ав-
тори, понякога казано с други думи, 
като св. Иоан Богослов или св. апос-
тол Иуда, който направо посочва чо-
веците, които са изпаднали в плът-
ски похоти като такива, „които… са 
душевни – и нямат дух“ (19). Свети 
апостол Павел не изработва някак-
ва научна антропология, а използва 
елинския философски и антропологи-
чен понятиен апарат, за да сведе на 
разбираем за елините език истините 
на Христовото учение. Това усилие 

1 Яннуарий, Архм. Человек в Священном Писании 
(екзегетический подход). http://azbyka.ru/ivliev/
stati_bibleiskoe_bogoslovie.shtml 

не е лесно, защото е било трудно да 
се предаде предметно-сетивната 
семитска образност според елинския 
абстрактен, дуалистичен възглед за 
света. 

Както правилно отбелязва проф. архм. 
Януарий: „Основната причина, поради 
която гърците не могли да разберат 
апостол Павел, е, че те (взаимно, 
един други б. Д. П.) говорели на раз-
лични „антропологични езици“. Едни и 
същи думи означавали различни неща. 
Движението на тяхната мисъл про-
изтичало от различни „координатни 
системи“ – библейската и елинистич-
ната… Езикът на неговите послания 
е гръцки. Начинът му на мислене е 
определено семитски, с библейски 
корени. Той цитира преимуществено 
Септуагинта, в която е известно, че 
едни и същи еврейски думи често се 
превеждат на гръцки с други думи. 
Апостол Павел не отбягвал и обик-
новения общоприет език на своето 
елинизирано обкръжение“2. Без да се 
отчита този момент, може да се 
стигне до неправилни изводи относ-
но учението на св. апостол Павел за 
човека, на новозаветното разбиране 
за него като цяло. За опасност от 
неправилно възприемане посланията 
на св. апостол Павел предупреждава и 
св. апостол Петър (2 Кор. 3:15-16). 

Разбираемо е, че сложността на чо-

2 Пак там.
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вешката личност дава възможност да 
се говори за различни природи. Както 
се спомена, дихотомистите приемат, 
че човекът се състои от две части: 
душа и тяло; трихотомистите – от 
три части: дух, душа и тяло. Трихо-
томистите в своя полза привеждат 
като особено силни следните доводи 
от Свещ. Писание: 1 Сол. 5:23 и Евр. 
4:12. Някои древни отци на Църквата 
също се придържат към това мнение. 
Свети Юстин Философ пише: „Тялото 
е жилище на душата, а душата е жи-
лище на духа. Всичките три същест-
вуват в тези, които имат надежда 
и безпрекословна вяра в Бога. Те ще 
бъдат спасени“3. Още по-категоричен 
е св. Ириней Лионски. Според него съ-
вършеният човек се състои от три 
части: плът, душа и дух, в които само 
един (духът) – спасява и образува; 
другото е плът. „Тези три са душата, 
тялото и духът, които трябва да се 
запазят до идването на Господа… за 
бъдещото възстановяване и съедине-
нието на трите, за да бъдат наслед-
ници на едното и също спасение“4. 
Тоест душата е по средата и когато 
следва духа, тя се издига, а когато 
следва плътта, изпада под влиянието 
на земните желания. 

3 Св. Юстин. За възкресението. Гл. 10. 
 http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.viii.viii.x.html 
4 Св. Ириней Лионски. Против ересите. Кн. 5. Гл. 6. 
 http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.viii.viii.x.html

Църковен възглед

Въпреки че много от отците на Църк-
вата говорят с трихотомистична 
терминология, те не отделят духа 
от душата, не правят разлика между 
тях. Духът е разглеждан преди всичко 
като ум, разум, най-извисената част 
на душата. Свети Климент Алексан-
дрийски говори, че душата и духът са 
една и съща същност. Духът за тях 
не е нещо самостоятелно. Обикнове-
но те разбират под „дух“ или Божия 
Дух, Който пребивава в човека, схва-
щан като благодат-та, или предпола-
гат определени състояния на душа-
та. За тях душата и духът облада-
ват една същност. Духът е душата, 
но в нейните най-висши прояви, кога-
то е най-близко до Бога. Важно е да 
се отбележи, че в произведенията на 
отците на Църквата не може да се 
открие ясна и последователна систе-
ма относно състава на човека. Едни 
и същи техни текстове се тълкуват 
по различен начин от привърженици-
те на едното или другото разбиране. 

Въобще въпросът за състава на чо-
века, бидейки неизведен като опреде-
лена ясна позиция не само от право-
славна, но като цяло и от християн-
ска гледна точка, за православното 
богословие е теологумен. В търсене 
на обща позиция по въпроса, се сти-
га да заключението, че въпреки мно-
гопосочността на възгледите, ню-
ансите, в най-общ план може да се 
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каже, че „Човекът като дихотомия е 
представен като антитезата „тяло 
и душевно-духовна субстанция“. На 
единия полюс е земното, физическо-
то, плътското начало в човека, а на 
другия полюс – небесното, невещест-
веното, безплътното начало. Раз-
ликата между душевно-духовното е 
изведена като висше и низше – като 
две страни на единно духовно нача-
ло. Според дихотомното разбиране 
разликата между духа и душата не е 
в битиен, но в етически смисъл. Ду-
хът и душата следователно са две-
те страни на една и съща природа. В 
трихотомията антитезата е „тяло 
и дух“, а душата се приема като нещо 
промеждутъчно, обединяващо, съеди-
няващо, „свързващо“ вещественото и 
невещественото начало“5.

Съвременен прочит

При избора на теологумена за дихо-
томия или трихотомия се поставя 
още въпросът: как той трябва да 
бъде разбиран – онтологически или 
гносеологически? Когато става дума 
за онтологическо разделение между 
духа и душата, повечето библеисти 
приемат това деление като функцио-
нално. Когато се говори за отноше-

5 Шеховцов, Л. Ф. О необходимости разработки 
целостной концепции человека на основе 
христианской антропологии и современной 
психологии. http://www.bogoslov.ru/text/810292.
html  (20.10.2016). 

ния с Бога, може да се говори за „дух“, 
а когато става дума за отношения 
между хората и света – за „душа“. По 
такъв начин разбира нещата и прот. 
Валентин Асмус в своя предговор към 
книгата на архиепископ Лука (Войно-
Ясенецки)6 „Дух, душа, тяло“. Той пише: 
„Самите тези понятия в изложението 
на високопреосвещения автор в голя-
ма степен са динамични: като призна-
ва влиянието на телесната страна на 
човека върху духовната, авторът виж-
да и обратното влияние – на духа над 
тялото. „Дух“ той нарича областта, 
където преобладава и царства духов-
ната страна, а „душа“ – тази област, 
в която духовното е най-тясно обвър-
зано с телесното и зависи от него“7. 

Като се оставят настрани крайни-
те становища и различни обвинения 
в отклонение от смисъла на Свеще-
ното Писание и учение на Църквата, 
може да се приеме, че този въпрос 
няма решаващо значение по отноше-
ние на вярата8. Голяма част от съвре-
менните православни мислители зае-
мат различни позиции по въпроса. Така 
напр. сред влиятелните православни 
мислители са свети архиепископ Лука 
Войно-Ясенецки, о. Сергий Булгаков, 

6 Канонизиран от Руската църква като Лука 
Симферополски. 

7 Асмус, Протоиерей В. Дух, душа и тело. 
http://www.boleem.com/main/library?id=331 
(15.06.2017).

8 Дори и да изникнат такива въпроси, те са в 
рамките на систематиката и ще трябва да 
бъдат решени с оглед на догматиката. 



64 65

които са по-близко до трихотомичен 
възглед. На подобна позиция е и Авра-
ам Позов, антропологията на когото 
често е критикувана. По-неутрална 
позиция заемат автори като В. Зен-
ковский, В. Лоски, а на митр. Антоний 
(Сурожки), митр. Калистос (Уеър), на 
проф. Влахос се приписва привърза-
ност към дихотомията9. 

Според някои автори идеята за дихо-
томия и трихотомия не е библейска. 
Тя е привнесена в древната Църква 
от гръцката спекулативна философ-
ска мисъл и въплъщава платонически 
и неоплатонически възгледи. Като 
такова, това разбиране – за дихо-
томия или трихотомия, – по своята 
същност внася дуалистичен елемент 
в учението за човека. Според Dennis 
Bratcher еврейското виждане, което 
преобладава в Писанието не разбира 
човека в рамките на тези катего-
рии. Той се опитва да отиде отвъд 
това разделение. Човекът е или жив и 
диша (има jæWr), или е мъртъв и не диша 
(няма jæWr). Човекът е единно цяло. За 
евреите всяко нещо, което намалява 
живота, е смърт. Според D. Bratcher 
еврейската дума vp,n, няма нищо общо 
с това, което ние днес превеждаме 
като душа. Най-общо тя означава чо-
век, личност, но има значение още на 
глад, апетит, гърло, дори и на мъртво 

9 Вж.: http://www.xpa-spb.ru/index.html  
(28.06.2018). 

тяло. Същото, смята той, се отнася 
и до jæWr. Тези думи се използват като 
метафори. За него ясното по сми-
съл значение на Екл. 12:7 е метафора 
и не означава нищо друго, освен, че 
при смърт хората спират да дишат. 
Следователно тук не трябва да се 
търси ди- или трихотомен елемент. 
Даже и в Новия Завет идеите, изра-
зени в гръцка терминология, в своята 
същност остават еврейски. Друго, 
което поставя под съмнение въпроса 
за такова деление в човека, е обсто-
ятелството, че много от текстове-
те, особено в Новия Завет, са обвър-
зани с риторика10. 

За друг автор, A. McCaig, някои от 
древните отци на Църквата са повли-
яни от елинската философия. Въпре-
ки това според него у Платон никога 
не може да се открие използваната 
терминология, която се защитава от 
трихотомистите. Така например той 

никога не използва думата ðíå‡ìá, 
когато трябва да се разбира дух11. 
Според трихотомистите учението 
на Писанието по въпроса е следното: 

тялото е материално, шхчŢ принцип 
на живота при животинския свят, 

а ðíå‡ìá е принципът на рационал-

10 Bratcher, D. Body and Soul. Greek and Hebraic Ten-
sions in Scripture. Thoughts on the Di-Trichotomous 
Debate. http://www.crivoice.org/bodysoul.html  
(15.06.2017).

11 McCaig, A. Thoughts on the Tripartite Theory of 
Human Nature, EQ, 3, 1931, р. 120.
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ния безсмъртен живот. Според A. 
McCaig обаче разказът за сътворе-
нието не позволява да се разбират 
повече от два съставни елемента 
на човека. Бог е създал човека жива 
душа, hY:jæ vp,n,. Но в разказа за сът-
ворението на човека никъде не при-
съства jæWr. Диханието, с което Бог 
оживотворява човека и го създава, е 

hm;v;n“, (ж. р.), т.е. жив дух, жива душа, 
душа, живо създание. Тази дума се от-
нася и към низшите създания. На дру-
ги места jæWr се прилага както към чо-
века, така и към животните12. Че има 
неизмерима разлика между техните 
души или дух, A. McCaig напълно вярва. 
Той се основава на обстоятелства-
та, че ако животните и останалият 
свят са създадени с простото разре-
шение на Бога, то човекът е създаден 
чрез отделен божествен акт, чрез 
божественото дихание, като образ 
Божий. „Но ясно е, че разликата не е 
изразена така, както смята теория-
та за трихотомията, където на чо-
века се приписват дух и душа и само 
душа за животните“13.

Въобще въпросът за духа в Свеще-
ното Писание не може да бъде раз-
биран и разрешен в категориите на 
съвременната научна дискусия. Той 
не може да бъде поставен в някаква 
редуцирана формулировка. За това 
говорят и различните смисли, кои-

12 Ibid, р. 124.
13 Ibid.

то могат да се изведат от Свеще-
ното Писание: как негови текстове 
могат да се тълкуват по един или 
друг начин. Така напр. св. Лука Войно-
Ясенецки открива елементи на ду-
ховност и у животните. Според него 
текстът на Свещеното Писание 
свидетелства за това: „Душата на 
тялото (rc;B;hæ vp,n, по МТ, букв. душа-
та на плътта) е в кръвта… защото 
душа (vp,n,,, , б. Д. П.) на всяко тяло (rc;B; 
в МТ, б. Д. П.) е кръвта му, тя е него-
ва душа“ (Лев. 17:11, 14). За евреите, 
пише той, „Кръвта на жертвените 
животни е свята и освещава, защо-
то в нея е душата на животното, ди-
хание на Светия Дух. Затова е заб-
ранено да се употребява за храна“14. 
Според светителя, след като Духът 
животвори, Той може да бъде открит 
у животните, дори и у растенията. 
„В молитвата към Светия Дух ние 
Го наричаме Жизнеподател. И ако в 
неорганичната природа така ясно 
присъства Духът, то, разбира се, и 
растенията, и животните трябва да 
смятаме за одухотворени. Най-общ, 
най-разпространен в природата от 
всички дарове на Светия Дух е духът 
на живота, и той, разбира се, е свой-
ствен не само на животните, но и 
на растенията. Индусите и другите 
народи на Азия не гледат по такъв 
начин на растенията, както евро-

14 Лука, Войно-Ясенецкий, Архиепископ Дух, душа и 
тело. http://www.boleem.com/main/library?id=331 
(към 20.10.2017).
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пейците. Те дълбоко признават оду-
хотвореността на растенията“15. 

За състава, а съответно и разбира-
не състоянието на човека решаващо 
значение има фактът на грехопаде-
нието. Според св. Епифаний Кипър-
ски „Правилно е да се каже, че чове-
кът не е душа без тяло, нито съот-
ветно тяло без душа, но е цялостна 
форма на красота, съставена от съ-
четанието на душа и тяло“16. Древ-
ните отци на Църквата обръщат 
внимание на израза: „И направи Гос-
под Бог на Адама и на жена му кожени 
дрехи, с които ги облече“ (Бит. 3:21). 
По тази тема работи гръцкият бо-
гослов Panayiotis Nellas. За своите 
анализи той е критикуван от различ-
ни богослови, за което споменава в 
предисловието на изследването му 
по този въпрос и епископ (сега мит-
рополит) Калистос Уеър17. Въпреки 
това заслужава внимание неговото 
виждане относно светоотеческото 
разбиране за човека, неговия състав 
и състояние след грехопадението, 
според този библейски израз. Той 
смята, че след основния по значение 
библейски антропологически текст, 
че човекът е „образ и подобие Божие“, 
следващият по важност за отците 

15 Пак там.
16 Epiphanios of Salamis. Panarion 64, 18. PG 41, 1097 

D. Цит. по: Nellas P. Deification in Christ. The Na-
ture of the Human Person. St Vladimir’s Seminary 
Press. Crestwood, New York 10707, 1987, p. 46.

17 Nellas, P. Op. cit., p. 13.

е „кожени дрехи“. Според него „това, 
което емпиричният поглед нарича 
„човешка природа“ в библейското и 
светоотеческото учение е по-късна 
природа, състояние, което настъпва 
след грехопадението, следователно 
не е оригиналната истинска човешка 
природа“18. „Кожените дрехи“ в този 
смисъл са изкривеният, по-скоро по-
тъмненият, скритият от греха, от 
огрубялата материя Божий образ. 
Те изобразяват смъртността на чо-
века, това е втора негова природа, 
придобита след греха. За потвърж-
дение на своето мнение P. Nellas при-
вежда мнението на различни свети 
отци. Така напр. според св. Методий 
Олимпийски Бог е направил тези ко-
жени дрехи, за да облече човека в не-
говата смъртност. Стремежът на 
човека към автономност, отделяне 
от Бога, според св. Максим Изповед-
ник, довежда до изпадането в посто-
янната природна променяемост, а 
оттам и до плена на смъртта. Чо-
векът се превръща в храна за смър-
тта, но според него „краят на този 
настоящ живот не е смърт, но осво-
бождаване от смъртта“19. Според св. 
Григорий Нисийски тези кожени дре-
хи за човека всъщност са: половите 
отношения, зачатието, раждането, 
плътските страсти, стареенето, 
болестите и смъртта и пр., т.е. био-

18 Ibid., p. 45.
19 Maximos the Confessor. Ambigua, PG 61, 1157 C. 

Цит. по: Nellas, P. Op. cit., р. 48.
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логичният живот. Те, смята той, из-
разяват неразумността на живота, 
който следва след грехопадението, 
неговата ирационалност. Човекът 
пропада в сферата на животинския 
свят, става подвластен на низшите 
животински инстинкти, на природ-
ните стихии20. Всичко това променя 
не само физиологията на човека, но и 
неговата психология. Човекът ста-
ва „плътски“. Това е „ветхият“ човек 
на св. апостол Павел, т.е. кожените 
дрехи, които трябва да бъдат от-
хвърлени и да бъдат сменени с нови, 
за да стане човекът „нов“ (Еф. 4:24-
25). Това състояние на човека в най-
общ план може да бъде отъждестве-
но с „материалността, с постоян-
ната променяемост на елементите, 
които съставят материалния свят, 
с постоянното движение и промя-
на, която го прави страстен и като 
цяло „плътски“21. Отдалечаването 
на човека от Бога, т.е. това, което 
кожените дрехи символизират, води 
до разпада на неговото единство. 
Само отхвърлянето на тези дрехи, 
преобразяването в Христа, в Архе-
типа дава възможност на човека да 
възстанови първоначалния блясък на 
Божия образ. Тогава се възстановява 
единството в природата на чове-
ка. Противопоставящите се в него 
съставки, израз на дезорганизация и 

20 Gregory of Nissa. On the Creation of Man 18. PG 44, 
192 BC.

21 Nellas, P. Op. cit., р. 48.

разпад след грехопадението, отново 

се взаимодопълват. Така се решава 

и въпросът с дилемата дихотомия – 

трихотомия.

За различните мнения на отци на 

Църквата, на богослови и учени мо-

гат да се приведат още много приме-

ри. Те се приближават и разминават 

както по същество, така и по кон-

фесионален признак. В заключение по 

въпроса може да се каже, че самата 

идея за дихотомично и трихотомично 

разделение в човека, съотнесена към 

Свещеното Писание, е неточна. Све-

щеното Писание е категорично: чове-

кът не се състои от две или три час-

ти. Макар и да е взет от земята и да 

му е вдъхнато дихание за живот, той 

е единно цяло. Човекът става „жива 

душа“ именно когато двете съставки 

стават едно (Бит. 2:7). Тези състав-

ки не съществуват самостоятелно. 

Сами по себе си те не са човек. Пре-

ди грехопадението душата и тялото 

са в съвършено единство, защото са 

едно. Грехът разрушава тази хармо-

ния и единство. Следователно раз-
делението, което се случва с човека 
не е свързано със сътворяването му, 
а с грехопадението. При настъпване 
на смърт на каквото и да е земно съ-
щество винаги настъпва разделение. 
Грехът и неговата последица смър-
тта делят човека на тяло и душа 
(дух). За библейското разбиране чове-
кът е цялост, единство на тези две 
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съставки. Според R. Bultmann „чове-
кът няма тяло, но човекът е тяло“22. 
Според архм. Януарий, свети ап. Павел 
„не мисли човека без тяло. Именно 
и поради това той не си представя 
битието на човека след смъртта 
без тяло23, макар че „възкръсналото 
тяло“, разбира се, не е физическо тяло, 
„тяло душевно“, но е „тяло духовно“ 
(1 Кор. 15:44), „славно тяло“ (Филип. 
3:21). При това не бива да разбира-
ме тялото като форма, запълнена с 

22 Bultmann, R. Theologie des Neuen Testaments, 
8. Aufl., Tübingen 1980, 195. Цит. по: Яннуарий 
Архм. Пос. съч.

23 Дори и след смъртта тялото съществува 
като някаква форма, която е била и по която 
ще бъде възстановен в пълнота възкръсналият 
човек, макар и с духовно тяло. Иначе това би 
бил друг човек. Тоест целостта на човека дори 
и след смъртта му никога не се губи. 

различна материя (плътска или ду-
ховна). Тялото е човекът в неговата 
цялост“24. Заради греха се появява на-
блюдаваният днес дуализъм. Първона-
чалното единство е възстановено в  
Иисус Христос, а за всеки човек това 
ще се случи след възкресението. За-
едно с тялото, което е храм на Све-
тия Дух (1 Кор. 6:19), ще бъде въз-
становен целият човек. Душевното, 
т.е. плътското, грешното тяло, след 
като се преобрази, ще стане духовно 
(15:43-44).

От посочените дотук различни виж-
дания, както на свети отци, така и 
на съвременни богослови, се разби-
ра, че въпросът за дихотомията или 
трихотомията по отношение със-
тава на човека няма решаващо зна-
чение относно християнската вяра. 
Той често пъти е поставян на спе-
кулативна основа и не представлява 
особен догматически или етически 
проблем. Това, от друга страна, дава 
възможност за много и различни тъл-
кувания. Въпреки това библейският 
разказ за сътворението, при всички 
възможни тълкувания, по-скоро сви-
детелства за дихотомичния състав 
на човека. 

„Библейско богословие", изд. Омофор,  
2018, откъс

24 Яннуарий, Архм. Пос. съч.


