
 

Лев Н. Толстой 
 

 

 

 

БОЖИЕТО ЦАРСТВО 

е вътре във вас 

 
Християнството нe като мистично учение, 

а като ново разбиране за живота 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение Христовият Път 

Пловдив, 2022



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царство божие внутри вас 

Лев Николаевич Толстой 

1890–1893 

 

Първо издание на български език 

© Сдружение Христовият път, 2022 

© Анастасия Ангелова, превод, 2022 

© Марио Болгуров, художествено оформление на корицата, 2022 

 

Редактор Анастасия Ангелова 

Отговорен редактор Драгомир Цеков 

Коректор Павлина Върбанова 

Предпечат Анастасия Ангелова 

 

 

 

 

ISBN 978-619-91098-8-5 

 

Поръчки, безплатно изтегляне, биографични данни:  

www.tolstoy-bg.com 

http://www.tolstoy-bg.com/


 

Съдържание 
Предисловие ................................................................................. 5 

Въведение ...................................................................................... 8 

I. Поддръжниците за несъпротивлението ............................. 10 

Американските квакери .......................................................... 10 

Прокламацията на Гарисън .................................................... 11 

Адин Балу и Катехизисът на несъпротивлението ................ 16 

„Мрежа на вярата“ на Хелчицки ............................................ 24 

Книгите „За войната“ и „За несъпротивлението“ ................ 28 

Съдбата на отказващите военна служба ............................... 32 

II. Критиците за несъпротивлението ..................................... 35 

III. Вярващите и Христовото учение ..................................... 50 

Християнските катехизиси за църквата ................................ 57 

Ересите ..................................................................................... 60 

Църквите и Христовото учение в миналото ......................... 65 

Руската църква и Христовото учение днес ........................... 67 

Католическата църква и Христовото учение днес ............... 73 

IV. Учените и Христовото учение........................................... 79 

Трите концепции за живота.................................................... 80 

Христовото учение е преувеличено и неосъществимо ........ 83 

Петте християнски заповеди от Проповедта на планината . 89 

Подмяна на изискването за любов и служение .................... 92 

V. Противоречия ........................................................................ 98 

Преходи в разбирането за живота.......................................... 98 

Икономическите противоречия и страданието .................. 103 

Държавните противоречия и страданието .......................... 107 

Международните отношения и страданието ...................... 108 

VI. Отношението към войната .............................................. 119 

Войната като случайност ...................................................... 121 

Войната като неизбежност ................................................... 132 

Войната като необходимост ................................................. 139 

VII. Последният предел .......................................................... 146 

Какво е властта ...................................................................... 147 



 

 

Насилието на властта ............................................................ 149 

Заразно разрастване на армиите .......................................... 153 

Необходимостта от държава ................................................ 155 

Подчинение и неподчинение ............................................... 159 

VIII. Християнското пророчество ........................................ 161 

Как се определя злото? ......................................................... 163 

Средства за въздействие върху хората ................................ 167 

Всеобщи ли са християнските идеали? ............................... 171 

Убийства на свои ................................................................... 177 

IX. Робство и свобода .............................................................. 181 

Свободата на християните .................................................... 181 

Колкото по-лошо, толкова по-добре ................................... 185 

Отказващите .......................................................................... 190 

X. Държавна власт или християнство ................................. 201 

Кой е добрият и кой – злият? ............................................... 202 

Процесът на християнизиране ............................................. 208 

Масова промяна ..................................................................... 212 

Насилието и общественото мнение ..................................... 215 

XI. Кога ще настъпи Божието царство ................................ 223 

XII. Заключение ....................................................................... 235 

Изтезания и убийства ............................................................ 235 

Най-безсрамната измама ...................................................... 242 

Ще стрелят ли по тях? .......................................................... 258 

Всеобщото лицемерие .......................................................... 276 

Пробуждането ........................................................................ 289 

Божието царство е вътре във вас ......................................... 297 



 

5 

Предисловие 

„Божието царство е вътре във вас“  

(и се достига с усилие на съзнанието) 

Йордан Йорданов 

 
 Всички знаем за руския писател Лев Н. Толстой (1828–

1910) и неговите световноизвестни романи, но днес малко се знае 

и пише за нравствено-социалното му учение, наречено толстои-

зъм, което представлява пречистено от външните ритуали и догми 

на Християнската църква учение за живота на човека Христос. 

Толстой намира и отсява като зърно от плява части от това учение 

във философията и всички религии по света и то прераства в об-

ществено движение. 

 Последното издание на религиозно-философския трактат 

„Божието царство е вътре във вас“ в България е през 1929 г. в пре-

вод на толстоиста Ценко Цветанов. Това е вторият поред фило-

софски трактат на Лев Толстой, посветен на социално-политичес-

ките системи в Русия и по света. Първият е „Но какво да правим?“ 

(1886), а третият – „Днешното робство“ (1900). Други три трак-

тата също разглеждат религията и в частност християнството: 

„Изследване на догматичното богословие“ (1880), „Съединение и 

превод на четирите Евангелия“ (1882) и „Моята вяра“ (1884), а 

през 1908 г. Толстой обобщава изследванията си в „Законът на на-

силието и законът на любовта“. 

 Със своя категоричен, гневен и изобличаващ стил „Божието 

царство е вътре във вас“ застава до първото религиозно-философ-

ско съчинение на Толстой „Изследване на догматичното богосло-

вие“, което никога не е издавано на български език именно защото 

яростно (но логично) отрича църковното учение за християнството, 

и то буква по буква, докато в останалите си трудове авторът е овла-

дял и контролира емоцията си в разумни граници, излага доводите 

и изводите си безпристрастно, без гръмки епитети, обръщения и 

литературни отклонения. Причината за това е напрегнатият период, 

в който пише „Изследване на догматичното богословие“ – когато 
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започва отчаяното му търсене на смисъла на живота. 

 „Божието царство е вътре във вас“ Толстой пише в пери-

ода 1890–1893 г. почти „накрак“, тъй като тогава не живее в Ясна 

поляна, а при свой приятел в с. Бегичовка, с когото оказват помощ 

на гладуващите селяни, но който се разболява и умира още в на-

чалото на съвместната им работа. С помощта на две от дъщерите 

си и група млади толстоисти Лев успява да помогне на селяните 

от Самарска, Тулска и Рязанска губерния да оцелеят, като създава 

187 столови, в които всеки ден се хранят над 9000 гладуващи. Тол-

стой описва периода в статията „За глада“, която е публикувана в 

Европа, но не и в Русия. Именно тази среща с глада, смъртта и с 

една войскова част, изпратена да усмири разбунтували се селяни, 

го подтиква да напише социално-философско-политическия трак-

тат „Божието царство е вътре във вас“ в изобличаващ, гневен стил. 

 На фона на напрегнатия живот, който води в този период, 

трудът му е титаничен – 13 374 ръкописни страници (колкото са 

ръкописните страници на романите „Война и мир“, „Анна Каре-

нина“ и „Възкресение“, взети заедно) и в няколко варианта. Пуб-

ликуван е на руски език за първи път в Париж (1893), след това – 

в Берлин (1894), тъй като руската цензура го забранява, но все пак 

през 1906 г. е отпечатан и в Русия. 

 Толстой определя трактата като „съчинение за насилието 

в неговата най-жестока форма“; описва псевдорелигията и псев-

донауката, оправдаващи съществуващото насилие, и принудител-

ната държавна власт, която го извършва; анализира световната со-

циално-политическа система от своята гледна точка на разбиране 

на християнството, която е изложил в трите предхождащи го ре-

лигиозни трактата – не като мистично учение, а като ново разби-

ране за живота. В неговата основа лежи любовта, която задължи-

телно включва ненасилие („непротивене“ или „несъпротивле-

ние“ са термини на Толстой, а „ненасилие“ – на Махатма Ганди), 

но любов на дело, т.е. и ненасилие на дело, а това е в остро проти-

воречие със съществуващото насилие в тогавашната и сегашната 

социално-политическа система в света. Толстой разглежда под-

робно на какво се крепи държавното насилие, и стига до извода, 

че хората, подложени на наказания, заплахи с наказания, подкупи, 

хипнотизиране чрез религиозни, патриотични и научни суеверия, 
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сами насилват себе си. В глава XI той пише:  

 „Положението на християнското човечество с неговите 

затвори, каторги, бесилки, с неговите фабрики, данъци, църкви, 

кръчми, публични домове, трупане на капитали, непрекъснато на-

растващо въоръжаване и милиони оглупени хора, готови като ку-

чета на верига да се хвърлят към онези, към които ги насъска гос-

подарят, би било ужасно, ако беше следствие на насилието, но то 

е следствие преди всичко на общественото мнение. А това, което 

е било установено от общественото мнение, може не само да бъде 

разрушено, но и се разрушава пак от него. 

 И хората вече започват да разбират това.“ 

 Въпреки единичните примери за отказ от военна служба, 

от изтезания и екзекуции, които Толстой дава, според него истин-

ското християнско обществено мнение, което отрича военната 

служба, войната и насилващия държавен строй, като цяло все още 

не е наложено. Липсва християнската нравственост от Пропо-

ведта на планината на човека Христос, която отхвърля всяко учас-

тие в насилие – открито или прикрито, лично или държавно. 

 Толстой дава единственото решение и „едничкото нещо, 

което винаги е в нашата власт“ – „служение на Божието царство, 

т.е. съдействие за установяването на най-голямото единение на 

всички живи същества, което е възможно само в истината, и сле-

дователно признаване и изповядване на разкрилата ни се истина“, 

с единственото „оръжие“, което имаме: нашето разумно съзнание. 

Само ако го следваме и прилагаме в личния си живот и в общест-

вото, ще можем да „прековем мечовете на орала̀ и копията на сър-

пове“, да се пречистим духовно и да вървим към обещаното Божие 

царство на земята, изпълнявайки своя дълг пред Бога. 

 
Октомври 2022 г.
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Въведение  

И ще познаете истината и  

истината ще ви направи свободни 

Йоан 8:32 

Не бойте се от ония, които убиват тялото,  

а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от  

оногова, който може и душа, и тяло да погуби в пъкъла 

Мат. 10:28 

С цена сте били купени; не ставайте роби на човеци 

1 Кор. 7:23 

 

През 1884 г. написах книга, озаглавена „Моята вяра“1, в която 

изложих вярата си в Христовото учение. Правейки това, нямаше 

как да не заявя защо не приемам и считам за заблуда църковната 

вяра, която обикновено се нарича християнство. Сред многоброй-

ните отклонения посочих основното, по-очевидно от другите и 

ясно показващо как църквата2 изкривява Христовото учение: не-

признаването на правилото за несъпротивление на злото с насилие. 

И аз като всички знаех много малко за това какво се е правило, 

проповядвало и писало по-рано за несъпротивлението на злото. Бях 

наясно само какво са говорили за това отците на църквата Ориген3, 

Тертулиан4 и др. и че са съществували някакви т.нар. секти на мено-

нити5, хернгутери6, квакери7, които не са допускали християните да 

 
1 „В чём моя вера?“, първо издание през 1884 г. (Всички бележки под линия 

са на преводача.) 
2 При превода е запазено изписването с малка буква на названия като Църк-

вата, Свети Дух, Троица, Дева в оригинала, тъй като това е значещо за въз-

гледите на автора. 
3 Ориген (ок. 185–254) – гръкоезичен християнски църковен писател, педа-

гог, апологет и тълкувател на Свещеното писание. 
4 Тертулиан (160–220) – християнски богослов в Африка, писал на латински. 
5 Християнска анабаптистка религиозна група. 
6 Германска протестантска група, която се преселва в Русия през 1975 г. 
7 Християнска група от анабаптисткия клон на протестантството, наричана 

също Общество на приятелите. 



Въведение 

9 

използват оръжие и да приемат военна служба, но как са разясня-

вали несъпротивлението, не ми беше известно. 

Както и очаквах, книгата ми беше забранена от руската цен-

зура, но отчасти заради репутацията ми на писател, отчасти заради 

интереса на хората тя се разпространи като ръкописи и литограф-

ски копия в Русия и като преводи в чужбина. „Моята вяра“ пре-

дизвика, от една страна, поток от сведения за произведения на 

хора, които споделяха моите мисли, а от друга – многобройни 

критики на идеите, които изразявах в нея. 

Както едното, така и другото, заедно с историческите събития 

в последно време ме накараха да разбера много неща и ме доведоха 

до нови изводи и заключения, които искам да споделя сега. 

Най-напред ще изложа сведенията, които получих около исто-

рията на правилото за несъпротивление на злото, след това – мнени-

ята по този въпрос както на духовни (изповядващи християнската 

религия) критици, така и на светски (неизповядващи християнската 

религия). Накрая ще споделя заключенията, до които ме доведоха ед-

ните, другите и историческите събития напоследък. 
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I. Поддръжниците за несъпротивлението8 

Американските квакери 

Писмата от американски квакери бяха едни от първите отзиви 

за книгата ми. Квакерите изразяваха симпатията си към моите възг-

леди за незаконността на участието на християните в каквото и да 

било насилие и войни, разказваха ми подробности за своята т.нар. 

секта, която повече от 200 години изповядва на практика Христовото 

учение за несъпротивление на злото и която не е използвала и не из-

ползва оръжия за самозащита. Заедно с писмата си квакерите ми из-

пращаха брошури, списания и книги, от които научих до каква степен 

още преди много години неопровержимо бяха доказали задължени-

ето на всеки християнин да спазва правилото за несъпротивление на 

злото с насилие и бяха разобличили неправилността на църковното 

учение, което допуска смъртни наказания и войни. 

С редица аргументи и текстове, показващи, че религия, осно-

вана на миролюбие и доброжелателност, е несъвместима с войната, 

т.е. с осакатяването и убиването на хора, квакерите твърдяха и доказ-

ваха, че нищо не е допринесло толкова за потулването на Христовата 

истина в очите на езичниците и не е попречило на разпространението 

на християнството по света, колкото непризнаването на това правило 

от вярващи, наричащи себе си християни, и то до степен, че да се 

възприема като позволение за участието им във войни и насилие. 

„Само Христовото учение, влязло в съзнанието на хората не 

чрез меч и насилие, а чрез несъпротивление на злото, чрез кротост, 

смирение и миролюбие, чрез пример за мир, хармония и любов сред 

последователите, може да бъде разпространявано по света.“ 

„Според учението на самия Бог, в отношенията си с хората 

християнинът може да бъде ръководен единствено от миролюбието, 

следователно не може да има такъв авторитет, който би могъл да го 

застави да действа в противоречие с това учение и с основната му 

характеристика по отношение на неговите ближни.“

 
8 Всички заглавия на главите и вътрешни заглавия в книгата са добавени от 

преводача за по-лесно ориентиране на читателя. 
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„Правилото за държавна нужда би могло да принуди онези, 

които заради светски изгоди се опитват да приемат неприемливото, 

да променят Божия закон, но за християните, които наистина вяр-

ват, че следването на Христовото учение им носи спасение, то не би 

трябвало да има никакво значение.“ 

Запознаването с дейността на квакерите и с техните произведе-

ния – на Фокс9, Пен10 и особено книгата на Даймънд11 от 1827 г. – ми 

показа, че несъвместимостта на християнството с насилието и вой-

ната не само много отдавна е била осъзната, но и е съвършено ясна 

и несъмнено доказана от толкова дълго време, че да се чуди човек 

как е възможно църквите да са проповядвали и да продължават да 

проповядват такава неестествена комбинация. 

Прокламацията на Гарисън 

Приблизително по същото време получих информация по те-

мата и от Америка, от съвършено различен, напълно непознат за мен 

източник. Синът на Уилям Лойд Гарисън12, известния борец за свобо-

дата на чернокожите, ми пишеше, че след като прочел книгата ми и 

открил мисли, сходни с тези на баща му отпреди почти 50 години, ре-

шил, че ще ми бъде интересно да видя неговата декларация или прок-

ламация за несъпротивление „Без съпротива“13, и ми я изпращаше. 

Прокламацията възникнала така: обсъждайки мерките за 

прекратяване на войните със съществуващото през 1838 г. в Аме-

рика Общество за установяване на мир между хората, Уилям Гари-

сън стигнал до извода, че въвеждането на всеобщ мир може да се 

основава само на изричното признаване на правилото за несъпро-

тивление на злото с насилие в пълния му смисъл (Мат. 5:39) – така, 

както го разбират квакерите, с които бил в приятелски отношения. 

 
9 Джордж Фокс – основател на християнска група от анабаптисткия клон на 

протестантството, наречена квакери или Общество на приятелите. 
10 Уилям Пен – квакер и основател на Пенсилванската провинция, английската 

северноамериканска колония, която става безопасно място за квакерите. 
11 Джонатан Даймънд – английски квакер и философ, известен с монографията 

си „Изследване на съответствието на войната с християнските принципи“. 
12 Уилям Лойд Гарисън (1805–1879) – виден американски християнин, журна-

лист и социален реформатор, най-известен с широко популярния си вестник 

против робството „Освободителят“. 
13 Non-Resistance (англ.). 
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След като стигнал до това заключение, Гарисън изготвил и предло-

жил на обществеността следната декларация, подписана същата го-

дина от много нейни членове. 

 

Прокламация на основите, приети от членовете на 

Обществото, създадено за установяване на 

всеобщ мир между хората14 

Бостън, 1838 г. 

Ние, долуподписаните, считаме за свой дълг – към себе 

си, към каузата, близка до сърцата ни, към страната, в която 

живеем, и към целия останал свят – да оповестим това свое 

верую, като в него изразяваме основите, към които се придър-

жаме; целите, към които се стремим; и средствата, които въз-

намеряваме да използваме, за да постигнем всеобщ благотво-

рен и мирен преврат. Ето това е нашето верую. 

Ние не признаваме никакво човешко правителство. 

Признаваме само един цар и законодател, само един съдия и 

владетел на човечеството. За своя родина приемаме целия 

свят, за свои сънародници – всички хора. Обичаме родината 

си толкова, колкото обичаме другите държави. Интересите и 

правата на нашите съграждани не са ни по-скъпи от интере-

сите и правата на цялото човечество. Затова ние не допускаме 

чувството на патриотизъм да оправдава отмъщението за 

обида или вреда, нанесена на нашия народ... 

Ние смятаме, че хората нямат право нито да се защита-

ват от външни врагове, нито да ги нападат. Също така смя-

таме, че и отделният човек не може да има такова право в лич-

ните си отношения. Единиците не могат да имат по-голямо 

значение от тяхната съвкупност. Ако правителството не 

трябва да се съпротивлява на чужди нашественици, целящи 

да опустошат родината ни и да избият съгражданите ни, то по 

същия начин не трябва да се оказва съпротива със сила срещу 

лица, които нарушават общественото спокойствие и застра-

шават личната безопасност. 

Проповядваната от църквата позиция, че всички дър-

 
14 Преводът на прокламацията е от руски, както се съдържа в „Царство божие 

внутри вас“ от Л. Н. Толстой. 
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жави на земята са създадени и одобрени от Бога и че всички 

власти в Съединените щати, Русия, Турция съществуват по 

Божията воля, е колкото нелепо, толкова и богохулно. Тази 

идея представя нашия създател като пристрастно същество, 

което установява и насърчава злото. И никой не се осмелява 

да твърди, че съществуващите власти в която и да било страна 

трябва да действат спрямо враговете си само следвайки при-

мера на Христос и в духа на учението му. Затова те не могат 

да бъдат установени от Бога и дейността им не може да бъде 

богоугодна, следователно трябва да бъдат отхвърлени – не със 

сила, а чрез духовното възраждане на хората. 

Ние признаваме за нехристиянски и незаконни не само 

войните – както нападателните, така и отбранителните, – но и 

всички приготовления за тях: изграждането на всякакви арсе-

нали, укрепления, военни кораби. Ние признаваме за нехрис-

тиянско и незаконно съществуването на всички постоянни ар-

мии и военни командвания, на всички паметници в чест на 

победи или паднали врагове, трофеи от бойното поле и прис-

воявания с военна сила, на всякакви чествания на военни под-

визи. Ние признаваме за нехристиянско и незаконно всяко 

правителствено постановление, изискващо военна служба от 

своите поданици. 

В резултат на това считаме за невъзможно за себе си не 

само да служим във войските, но и да заемаме длъжности, ко-

ито ни задължават да принуждаваме хората да постъпват по 

определен начин под заплахата от затвор или смъртно наказа-

ние. Затова ние доброволно се изключваме от всички прави-

телствени институции и се отказваме от всякаква политика, 

земни почести и длъжности. 

Отказвайки се от правото си на длъжности в правител-

ствени институции, считаме, че също така нямаме право да 

избираме кои други лица да ги заемат. Освен това считаме, че 

нямаме право да съдим хората, за да ги принудим да върнат 

нещо, което са ни отнели. Смятаме, че сме длъжни да дадем и 

горната си дреха на този, който ни е взел ризата, а не да уп-

ражняваме насилие върху него (Мат. 5:40). 

Ние вярваме, че наказателният закон на Стария завет 
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„Око за око, зъб за зъб“ е отменен от Исус Христос и че Новият 

завет проповядва на неговите последователи прошка, а не от-

мъщение – във всички случаи, без изключение. Изтръгването на 

пари чрез насилие, затварянето зад решетки, изгнанието или ек-

зекуцията очевидно не са прошка на обидите, а отмъщение.  

Историята на човечеството е пълна с доказателства, че 

физическото насилие не допринася за моралното възраждане; 

че греховните човешки наклонности могат да бъдат потиснати 

само с любов; че злото може да бъде унищожено само с добро; 

че за защита от злото не трябва да се разчита на силата на ръ-

ката; че истинската безопасност за хората е в добротата, дълго-

търпението и милосърдието; че само кротките ще наследят зе-

мята, а онези, които се залавят за нож, от нож ще загинат. 

И затова, за да бъдат по-добре обезпечени животът, собс-

твеността, свободата, общественото спокойствие и личното 

благо на хората, както и за да се изпълни волята на този, който 

е царят на царете и господарят на господарите, от цялата си 

душа приемаме основното учение за несъпротивление на злото 

със зло, твърдо вярвайки, че то отговаря на всички възможни 

непредвидени обстоятелства, изразява волята на Бога и в крайна 

сметка трябва да възтържествува над всички зли сили. 

Ние не проповядваме революционно учение. Духът на 

революционното учение е дух на отмъщение, насилие и убийс-

тва; не се бои от Бога и не уважава личността на човека. Ние 

искаме да бъдем изпълнени с Христовия дух. Следвайки основ-

ното си правило за несъпротивление на злото със зло, ние не 

можем да създаваме заговори, бунтове или насилие. Ние се 

подчиняваме на всички закони и изисквания на правителст-

вото, с изключение на тези, които противоречат на повелите в 

Евангелието. Нашата съпротива се ограничава до смирено при-

емане на наказанията за неподчинение, които трябва да ни бъ-

дат наложени. Докато възнамеряваме да понасяме без съпро-

тива атаките срещу себе си, ние от своя страна смятаме да ата-

куваме непрестанно злото, където и да се намира по света – 

горе или долу; в политическата, административната или рели-

гиозната сфера, – като се стремим с всички възможни за нас 

средства да постигнем сливането на земните царства в едно: 
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царството на нашия Бог Исус Христос. 

Смятаме за несъмнена истина това, че всичко, което про-

тиворечи на Евангелието и неговия дух, подлежи на унищоже-

ние, следователно трябва да бъде незабавно унищожено. И за-

това, ако вярваме на предсказанието, че ще настъпи време, ко-

гато мечовете ще бъдат прековани на оралà, а копията – на сър-

пове15, трябва да положим нужните усилия да го направим още 

сега, без да отлагаме за бъдещето. Това означава, че всички, 

които произвеждат, продават и използват оръжия, които доп-

ринасят за някаква военна подготовка, се въоръжават срещу 

мирното господство на Божия Син на земята. 

След като изложихме основите, сега ще посочим начи-

ните, по които смятаме да постигнем целите си. Надяваме се 

да преодолеем „безумието на проповедта“. 

Ще се стараем да популяризираме възгледите си сред 

всички хора, независимо към кои народи, изповедания и сло-

еве на обществото принадлежат. За тази цел ще организираме 

публични четения, ще разпространяваме печатни обяви и бро-

шури, ще сформираме общества и ще подаваме петиции до 

правителствените институции. Като цяло ще се стремим с 

всички достъпни за нас средства да постигнем фундамен-

тална революция във възгледите, чувствата и действията на 

нашето общество по отношение на греховността на насилието 

срещу външни и вътрешни врагове.  

Заемайки се с това велико начинание, ние сме напълно на-

ясно, че нашата искреност може да бъде подложена на жестоки 

изпитания. Нашето дело може да ни донесе оскърбления, обиди, 

страдания, дори смърт. Очакват ни неразбиране, погрешно тъл-

куване и клевети. Срещу нас ще се надигне буря. Гордост и фа-

рисейство, честолюбие и жестокост, управляващи и власти – 

може би всички те ще се обединят, за да ни унищожат. Така са 

действали с Месията, на когото се стремим да подражаваме, до-

колкото ни е възможно. Но ние не се боим от тези ужаси. Разчи-

таме не на хората, а на всемогъщия Бог. Ако сме се отказали от 

човешкото застъпничество, какво би могло да ни поддържа, ос-

вен вярата, която побеждава света? Няма да се изненадаме от 

 
15 Ис. 2:4. 
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изпитанията, на които ще бъдем подложени, а ще се радваме, че 

сме достойни да споделим страданията на Христос. 

В резултат на всичко това ние предаваме душите си на 

Бога и вярваме в думите, че който остави дома и нивите си, 

братята и сестрите си, баща си или майка си, съпругата или де-

цата си, ще получи сто пъти повече и ще наследи вечния живот. 

Така че въпреки всичко, което може да бъде мобилизи-

рано срещу нас, с твърда вяра в несъмнения триумф на основите 

в тази прокламация по целия свят, ние полагаме подписите си 

тук, надявайки се на разума и съвестта на човечеството, но най-

вече – на Божията сила, на която сме поверили себе си. 

След съставянето на прокламацията Гарисън основава Об-

ществото за несъпротивление и започва да издава списание „Без 

съпротива“, с което проповядва учението в пълния му смисъл и с 

всичките му последици, посочени в нея. 

Сведения за по-нататъшната съдба на Обществото и списани-

ето получих от чудесната биография на Гарисън, написана от сино-

вете му. И двете не са просъществували дълго. Опасявайки се твърде 

радикалните изисквания, които се публикуват в списанието, да не от-

блъснат хората от същинската работа за освобождаване на робите, 

повечето сътрудници на Гарисън в това дело отказали да изповядват 

принципа за несъпротивление, както е описан в прокламацията. И 

Обществото, и списанието престанали да съществуват. 

По всичко личи, че прокламацията на Гарисън, така силно и 

красноречиво изразяваща едно толкова важно за хората изповяд-

ване на вярата, би трябвало да изуми всички и да стане много попу-

лярна и широко обсъждана в целия свят. Нищо подобно. Тя оста-

нала почти неизвестна не само сред европейците, но и сред амери-

канците, които толкова високо ценят паметта на Гарисън. 

Адин Балу и Катехизисът на несъпротивлението 

Същата неизвестност сполетяла и друг борец за несъпротивле-

ние на злото – наскоро починалия американец Адин Балу16, който 

 
16 Адин Балу (1803–1890) – американски свещеник, аболиционист, християн-

ски анархист, посветил целия си живот на проповядване на несъпротивление 

на злото с насилие. Автор на редица книги, сред които „Християнско несъпро-

тивление“ (1846), „Практически християнски социализъм“ (1854) и др. 
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проповядвал учението в продължение на 50 години. Колко малко се 

знае за несъпротивлението, стана ясно, когато попитах сина на Гари-

сън, който написа отлична биография на баща си в четири големи тома, 

дали Обществото за несъпротивление все още съществува и има ли не-

гови последователи, а той ми отговори, че доколкото му е известно, 

Обществото се е разпаднало и негови последователи вече няма. А по 

времето, докато водех кореспонденцията си с него, в Хоупдейл, Маса-

чузетс е живял Адин Балу, който е участвал в работата на Гарисън и е 

посветил 50 години от живота си на устни и писмени проповеди на 

учението за несъпротивление. По-късно получих писмо от Уилсън, 

студент и асистент на Балу, а впоследствие влязох в контакт и със са-

мия Балу. Когато му писах, той ми изпрати свои съчинения. В една от 

статиите, изобличаващи непоследователността на християните, които 

признават правото на защита и война, той заявява следното: 

 Исус Христос е моят Господ и учител и аз обещах, оста-

вяйки всичко, да го следвам в добро и зло до смъртта си. Но аз 

съм гражданин на демократичната република на Съединените 

щати, на която съм се заклел във вярност, че ще отстоявам ней-

ната конституция и ако е необходимо, ще жертвам живота си 

за това. Христос иска от мен да постъпвам с другите така, както 

бих искал те да постъпват с мен. Конституцията на Съедине-

ните щати иска от мен да направя роби два милиона души [сега 

няма роби, но на тяхно място смело може да поставим работ-

ниците] – точно обратното на това, което бих искал да бъде 

направено на мен, т.е. да съдействам определени хора да бъдат 

държани в робството, в което се намират. И това не е нищо; аз 

продължавам да избирам или да бъда избиран, да помагам в 

управлението, дори съм готов да бъда назначен на всяка длъж-

ност във властта, което не ми пречи да бъда християнин. Все 

още изповядвам и не се затруднявам да изпълнявам заветите и 

на Христос, и на правителството. […] 

Исус Христос ми забранява да се съпротивлявам на 

онези, които вършат зло, и да ги лиша от око заради око и от 

зъб заради зъб, да взема кръв заради кръв и живот заради жи-

вот. Моето правителство изисква от мен точно обратното на 

това, което той ми забранява, и основава защитата си на бе-

силката, оръжието и меча, използвани срещу вътрешни и 
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външни врагове, и затова страната се снабдява с бесилки, зат-

вори, арсенали, военни кораби и войници. […] 

По този начин, поддържайки и използвайки такива 

скъпи приспособления за убийство, ние можем много удобно 

да упражняваме добродетелите да обичаме враговете си; да 

прощаваме на тези, които ни обиждат; да благославяме онези, 

които ни проклинат, и да правим добро на всички, които ни 

ненавиждат. За целта имаме християнски свещеници, които 

да се молят за нас и да призовават Божията благословия за 

светите убийства. Виждам всички тези противоречия между 

вярата и живота и продължавам да се изповядвам, да управ-

лявам и да се гордея с факта, че съм едновременно благочес-

тив християнин и предан слуга на правителството. 

Не искам да се съглася с безумната идея за несъпротив-

ление. Не мога да се откажа от влиянието си и да оставя начело 

на правителството само безнравствени хора. Конституцията 

гласи: правителството има право да обяви война и аз съм съг-

ласен, подкрепям я и се кълна, че ще я подкрепям. Това не ми 

пречи да бъда християнин. Войната също е християнски дълг. 

Нима не е християнско да убиваш стотици хиляди ближни, да 

изнасилваш жени, да опустошаваш и изгаряш градове, да из-

вършваш всевъзможни зверства? Време е да се откажем от 

всички тези измислени сантименталности, което е най-сигур-

ният начин да простим обиди и да обичаме враговете си. Стига 

да го правим само в духа на любовта, нищо не би могло да бъде 

по-християнско от едно безразборно убийство. 

В друга брошура, озаглавена „Колко хора са нужни, за да се 

превърне злодеянието в праведност“, Балу пише: „Човек не трябва 

да убива. Ако някой е извършил убийство, той е престъпник, убиец. 

Ако двама, десет, сто души са извършили убийство, те са убийци. 

Но държавата или народът могат да убиват колкото искат, и това 

няма да е убийство, а добро, полезно дело. Просто трябва да се съ-

берат повече хора и касапницата на десетки хиляди се превръща в 

нещо невинно. Но колко точно хора са необходими? Това е въпро-

сът. Един човек не може да краде, ограбва, но цял народ може. Но 

колко точно? Защо 1, 10, 100 души не трябва да нарушават Божия 

закон, но ако са много повече, може?“. 
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Ето Катехизиса на Балу, изготвен за неговите последователи 

(преведен свободно, с някои пропуски17): 

Въпрос: Откъде произлиза думата „несъпротивление“? 

Отговор: От „не се съпротивлявайте на злото“18. 

В.: Какво изразява тя? 

Отг.: Високата християнска добродетел, която Христос 

препоръчва. 

В.: Трябва ли думата „несъпротивление“ да се приема в 

нейния най-широк смисъл, т.е. че не трябва да се оказва ни-

каква съпротива срещу злото? 

Отг.: Не, трябва да се разбира в буквалния смисъл на 

наставлението на Спасителя – да не отвръщаме на злото със 

зло. Трябва да се съпротивляваме на злото с всички праведни 

средства, но не и със зло. 

В.: От какво проличава, че Христос препоръчва несъп-

ротивлението точно в този смисъл? 

Отг.: От това, което казва: „Слушали сте, че бе казано: 

„око за око и зъб за зъб“. Аз пък ви казвам: да се не противите 

на злото. Но ако някой ти удари плесница по дясната страна, 

обърни му и другата. И на тоя, който поиска да се съди с тебе и 

да ти вземе ризата, дай му и горната дреха.“ (Мат. 5:38–40) 

В.: За кого се отнасят думите: „Слушали сте, че бе казано“? 

Отг.: За патриарсите и пророците; за това, което казват 

и което се съдържа в писанията на Стария завет, обикновено 

наричан от евреите „Законът и пророците“. 

В.: Кои повели има предвид Христос с думите „бе казано“? 

Отг.: Онези, в които Ной, Мойсей и други пророци дават 

право на хората да нараняват други, които са им причинили 

вреда, с цел злите дела да бъдат наказвани и унищожавани. 

В.: Дайте пример. 

Отг.: „Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от 

човек ще се пролее.“ (Бит. 9:6) 

„Който удари човек смъртоносно, непременно да бъде 

предаден на смърт.“ (Изх. 21:12) 

„Но ако последва повреда, тогава да отсъдиш живот за 

 
17 Преведен от автора от английски на руски. 
18 „Аз пък ви казвам: да се не противите на злото.“ (Мат. 5:39) 
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живот, око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак, изга-

ряне за изгаряне, рана за рана, удар за удар.“ (Изх. 21:23–25) 

„Който убие някой човек, да бъде умъртвен.“ (Лев. 24:17) 

„И ако някой причини повреда на ближния си, нека му 

бъде направено така, както е направил той: счупено за счу-

пено, око за око, зъб за зъб.“ (Лев. 24:19–20) 

„И съдиите да разследват подробно; ако свидетелят е 

лъжлив и свидетелства лъжливо против брат си, тогава да го 

накажете с това, което е намислил да направи на брат си. […] 

Не се смилявай над него; живот ще се даде за живот, око за око, 

зъб за зъб, ръка за ръка, крак за крак.“ (Втор. 19:18–21) 

Ето това са повелите, за които говори Исус. Ной, 

Мойсей и пророците са учили, че всеки, който убива, осака-

тява или мъчи ближния си, върши зло. За да му се противо-

поставим и да го унищожим, злодеят трябва да бъде наказан 

със смърт, осакатяване или друг вид мъчение. На обидата 

трябва да се противим с обида, на убийството – с убийство, на 

мъчението – с мъчение, на злото – със зло. Така са проповяд-

вали Ной, Мойсей и пророците.  

Но Христос отрича всичко това. В Евангелието е напи-

сано: „Аз пък ви казвам: да се не противите на злото, не се съп-

ротивлявайте на обидата с обида, а по-скоро изтърпете повторна 

обида от злодея“. Така забранява онова, което е било позволено. 

След като разбираме на каква съпротива са учили пророците, 

вече знаем на какво несъпротивление ни учи Христос. 

В.: Древните допускали ли са съпротива на обидата с обида? 

Отг.: Да, но Исус я забранява. Християнинът няма 

право при никакви обстоятелства да отнема живот или да на-

ранява ближния, който върши зло. 

В.: Може ли да убие или осакати друг човек при самозащита? 

Отг.: Не. 

В.: Може ли да подаде жалба в съда, за да бъде наказан 

този, който го е обидил? 

Отг.: Не, защото това, което прави чрез другите, всъщ-

ност го прави самият той. 

В.: Може ли да се сражава в армията срещу врагове или 

срещу вътрешни бунтовници? 
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Отг.: Разбира се, че не. Не може да участва във войни 

или военна подготовка по никакъв начин. Не може да изпол-

зва смъртоносни оръжия. Не може да се противи на обидата с 

обида, независимо дали е сам, или заедно с други, дали го 

прави самостоятелно, или чрез други. 

В.: Може ли доброволно да избира или въоръжава во-

енни за правителството? 

Отг.: Не може да прави нищо такова, ако иска да бъде 

верен на Христовия закон. 

В.: Може ли доброволно да дава пари на правителство, 

което се поддържа с военна сила, смъртни наказания или на-

силие като цяло? 

Отг.: Не, освен ако парите не са предназначени за няка-

къв особен обект, справедлив сам по себе си, където и целта, 

и средствата са добри. 

В.: Може ли да плаща данъци на такова правителство? 

Отг.: Не, не трябва да плаща данъци доброволно, но и 

не трябва да се противи на събирането им. Данъкът, наложен 

от правителството, се изисква независимо от волята на субек-

тите. Не можете да му се противопоставите, без сами да при-

бегнете до насилие. Християнинът не може да използва наси-

лие, затова трябва да добави собствеността си директно към 

насилствените щети, причинени от властите. 

В.: Може ли християнин да гласува на избори, да учас-

тва в съд или правителство? 

Отг.: Не, участието в избори, съд или правителство е 

участие в насилието на властта. 

В.: В какво се състои основният смисъл на учението за 

несъпротивление на злото? 

Отг.: В това, че единствено несъпротивлението дава 

възможност злото да бъде изкоренено – както всеки от собст-

веното си сърце, така и от сърцето на ближния. Учението заб-

ранява да се прави нещо, което умножава и увековечава злото 

в света. Когато атакуваме и обиждаме друг човек, неминуемо 

запалваме у него чувство на омраза – корена на всяко зло. Да 

обидим някого, защото той ни е обидил, сякаш за да премах-

нем злото, означава да повторим същото зло – както към него, 
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така и към самите себе си; означава да създадем или поне да 

освободим и насърчим самия демон, когото уж искаме да про-

гоним. Сатаната не може да бъде прогонен от сатана, неправ-

дата не може да бъде заличена от неправда, злото не може да 

бъде победено със зло. 

Истинското несъпротивление е единственото реално 

съпротивление срещу злото. То отсича главата на змията. То 

убива и окончателно унищожава злото чувство. 

В.: Ако това е смисълът на учението, то осъществимо ли е? 

Отг.: Осъществимо е точно толкова, колкото и всяко 

добро, което Божият закон повелява. Но доброто не е изпълнимо 

при всички обстоятелства без себеотрицание, лишения, страда-

ния и дори – в краен случай – без да пожертваш живота си. Но 

този, който цени живота си повече от изпълнението на Божията 

воля, вече е мъртъв за единствения истински живот. Онзи, който 

се стреми да спаси живота си, всъщност го губи. Също така, пък 

и като цяло, ако цената на несъпротивлението е жертвата на 

един човешки живот или на някакви съществени жизнени блага, 

то цената на съпротивлението е хиляди такива жертви. 

Несъпротивлението опазва, съпротивлението разрушава. 

Несравнимо по-безопасно е да действаш справедливо, 

отколкото несправедливо; да понесеш обида, отколкото да ѝ се 

противопоставиш с насилие. По-безопасно е дори по отноше-

ние на реалния живот. Ако всички хора не се съпротивляваха 

на злото със зло, нашият свят щеше да бъде благословен. 

В.: Но ако само малцина го правят, какво ще стане с тях? 

Отг.: Ако дори само един човек постъпва така, а всички 

останали са се съгласили да го разпънат на кръст, тогава няма 

ли да е по-паметно той да умре в триумфа на своята несъпро-

тивляваща се любов, молейки се за враговете си, вместо да 

живее, носейки короната на Гай Юлий Цезар, оплискана с 

кръвта на убитите? Но независимо дали е един, или са хиляди, 

твърдо решили да не се съпротивляват на злото със зло, неза-

висимо дали са просветлени, или диваци, те са много по-за-

щитени от насилието, отколкото други, които разчитат на 

него. Разбойникът, убиецът, измамникът би предпочел да ги 

остави на мира, за разлика от онези, които се съпротивляват с 
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оръжие. Носещите меч от меч ще загинат, а търсещите мир, 

постъпващите дружелюбно, забравящите и прощаващите 

обидите в по-голямата си част се наслаждават на света и дори 

да умрат, умират благословени. 

Така че, ако всички можеха да спазват правилото за не-

съпротивление, очевидно нямаше да има нито обиди, нито зло-

деяния. Ако имаше такова мнозинство, то щеше да установи 

правилото за любов и добродетелност, без да се съпротивлява 

на злото със зло и да използва насилие дори сред онези, които 

обиждат. Ако мнозинството беше достатъчно голямо, то щеше 

да създаде такова коригиращо морално въздействие върху об-

ществото, че всяко жестоко наказание щеше да бъде премах-

нато, а насилието и враждата – заменени с мир и любов. Ако 

беше само незначително малцинство, тези хора едва ли щяха 

да изпитат върху себе си нещо по-лошо от презрението на 

света, а светът междувременно щеше да става все по-мъдър и 

по-добър под тяхното тайно влияние, без да го усеща, и да е 

благодарен за него. В най-лошия случай, ако някои от члено-

вете на малцинството бяха преследвани до смърт, то загина-

лите за истината щяха да оставят след себе си своето учение, 

вече осветено от тяхната мъченическа кръв. 

Нека бъде мир за всички, които търсят мир, и нека все-

побеждаващата любов да бъде вечно наследство на всяка 

душа, доброволно спазваща Христовото правило: „Не се съп-

ротивлявайте на злото с насилие“. 

В продължение на 50 години Балу пише и публикува книги 

главно по въпроса за несъпротивлението на злото с насилие. В про-

изведенията му, безупречни по отношение на яснотата на мисълта 

и красотата на изложението, темата е разгледана от всички въз-

можни страни. Задължителността на правилото за несъпротивление 

за всеки християнин, изповядващ Библията като божествено откро-

вение, е категорично установена. Цитирани са обичайните възраже-

ния срещу нея както от Стария, така и от Новия завет – изгонването 

от храма и други такива – и всяко едно от тях е опровергано. Балу 

посочва практическата разумност на това правило независимо от 

писанията, повдига възраженията, които обикновено се отправят 

срещу него, и доказва неверността им. В една от главите той 



Божието царство е вътре във вас 

24 

разглежда несъпротивлението на злото в изключителни случаи, къ-

дето признава, че ако съществуват ситуации, в които е невъзможно 

правилото да бъде използвано, това би потвърдило, че то е несъсто-

ятелно като цяло. Привеждайки тези изключителни случаи, той до-

казва, че именно в тях неговото прилагане е и нужно, и разумно. 

Няма страна по темата – и за нейните поддръжници, и за противни-

ците ѝ, – която да не е разгледана в книгите на Балу. 

Казвам всичко това, за да покажа несъмнения интерес, който 

християните би трябвало да проявяват към такива произведения, и защо 

неговото дело би трябвало да стане популярно сред тях, а идеите му – 

или признати, или опровергани. Обаче нищо подобно не се е случило. 

Дейността на бащата на Гарисън с основаването на Общест-

вото за несъпротивление и съставянето на декларация ме убеди дори 

повече, отколкото отношенията ми с квакерите, че отстъплението на 

държавното християнство от Христовия закон за несъпротивление с 

насилие отдавна е било забелязано и посочено, а за неговото изобли-

чаване са работили и продължават да работят много хора. Но съдбата 

на Гарисън и особено тази на Балу, никому непознат въпреки петде-

сетте му години упорита и постоянна работа в една и съща посока, 

потвърдиха за мен, че съществува някаква неизказана, но твърда уго-

ворка за потискане на всички подобни опити. 

Балу починал през август 1890 г. и некрологът му бил помес-

тен в американско християнско списание19. В този възхваляващ нек-

ролог пишело, че Балу бил духовен водач на общност, че изнесъл 

между осем и девет хиляди проповеди, венчал хиляда двойки и на-

писал около петстотин статии, но абсолютно нищо не било споме-

нато за целта, на която е посветил целия си живот; думата „несъп-

ротивление“ изобщо не присъствала в текста. 

Точно както проповедите на квакерите в продължение на 

двеста години, точно както делото на бащата на Гарисън – основа-

ване на общество, издаване на списание и съставяне на проклама-

ция, – така и цялата дейност на Балу изглеждаше, сякаш изобщо не 

съществува и никога не е съществувала. 

„Мрежа на вярата“ на Хелчицки 

Поразителен пример за такава неизвестност на произведения, 

 
19 Religio-Philosophicae journal, August 23. 
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посветени на разясняване на несъпротивлението на злото с насилие 

и изобличаване на онези, които не признават правилото, е и съдбата 

на книгата на Хелчицки20, която едва наскоро е станала популярна, 

но и досега все още не е публикувана. 

Скоро след издаването на книгата ми на немски език получих 

писмо от професор в университет в Прага, с което ме информираше 

за съществуването на произведение от XV век на чешкия автор Хел-

чицки, озаглавено „Мрежа на вярата“, което никога и никъде не е 

било отпечатвано. Пишеше ми, че още преди около четири века ав-

торът е изразил същия възглед за истинското и лъжливото христи-

янство, който съм изложил и аз в „Моята вяра“. Професорът допъл-

ваше, че произведението трябва да бъде публикувано за първи път 

на чешки език в списанието на Петербургската академия на науките. 

Тъй като нямах възможност да прегледам самото съчинение, се пос-

тарах да се запозная с това, което беше известно за Хелчицки. По-

лучих такава информация от немска книга, изпратена ми от същия 

пражки професор, както и от историята на чешката литература от 

Пипин, който казва: 

„Мрежа на вярата“ съдържа Христовото учение, което 

трябва да измъкне човека от тъмните дълбини на морето на 

живота и неговите неправди. Истинската вяра се състои в това 

да се довериш и приемеш Божиите думи, но сега са дошли 

такива времена, че населението смята истинската вяра за ерес 

и затова, ако някой не знае каква е тя, то разумът трябва да му 

я посочи. Тъмнината е скрила истинската вяра от хората и те 

не ще узнаят истинския Христов закон. […] 

За да обясни този закон, Хелчицки описва първоначал-

ното устройство на християнското общество – устройство, 

казва той, което понастоящем Римската църква смята за 

гнусно еретичество. […] 

Първоначалната църква е била неговият собствен идеал 

за обществено устройство, основано на равенство, свобода и 

братство. Според Хелчицки християнството и до днес пази в 

 
20 Петър Хелчицки (1390–1460) – най-значителният представител на чешкия 

духовен живот от края на Хуситските войни, поддръжник на първохристиянс-

ките общности, проповедник на ненасилието, идеолог на „Чешките братя“, ав-

тор на редица религиозно-нравствени съчинения. 
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себе си тези основи, нужно е само хората да се върнат към 

неговото чисто учение и тогава всеки друг порядък, който се 

нуждае от царе и папи, ще се окаже излишен – законът на лю-

бовта ще бъде достатъчен за всичко. […] 

Исторически Хелчицки свързва упадъка на християнст-

вото с времето на Константин Велики, когото папа Силвестър 

въвел в християнството заедно с всички езически нрави и начин 

на живот. Константин от своя страна дарил папата със светско 

богатство и власт. Оттогава двете власти постоянно си помагат 

и се стремят само към външна слава. Единствената грижа на ле-

карите, майсторите и духовното съсловие вече била да подчи-

нят целия свят на собственото си господство; въоръжили хората 

един срещу друг, за да убиват и грабят, и унищожили напълно 

християнството във вярата и в живота. Хелчицки отхвърля из-

цяло правото на война и смъртното наказание: всеки войник, 

дори „рицар“, е просто един насилник, злодей и убиец. 

Същото, с някои биографични подробности и откъси от ко-

респонденцията на Хелчицки, се казва и в немската книга. 

След като се запознах по този начин със същността на учени-

ето на Хелчицки, с още по-голямо нетърпение очаквах публикува-

нето на „Мрежа на вярата“ в списанието на Академията. Минаха 

година, две, три, но книгата не се появяваше. Едва през 1888 г. нау-

чих, че започналото отпечатване е било спряно. Набавих си корек-

турите на всичко, което е било отпечатано, и ги прочетох.  

Книгата беше удивителна във всяко едно отношение. Пипин 

бе предал съдържанието ѝ съвършено вярно. Основната идея на 

Хелчицки беше, че след като се обединява с властта по времето на 

Константин и продължава да се развива в тези условия, християнс-

твото се извращава напълно и престава да бъде християнство. Ав-

торът озаглавява творбата си „Мрежа на вярата“, защото, след като 

взема за епиграф стиха от Евангелието за призоваването на учени-

ците да станат ловци на хора21, той продължава със следното срав-

нение: „Чрез учениците си Христос е уловил целия свят в своята 

мрежа на вярата, но след като големите риби я пробили и изскочили 

от нея, всички останали преминали през дупките, така че мрежата 

 
21 „И им каза: Елате след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци“ (Мат. 4:19) 

– думите са отправени към рибари на брега на Галилейското езеро. 
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останала почти празна“. Големите риби, пробили мрежата, са вла-

детели, императори, папи, крале, които, без да се отказват от 

властта, са приели не християнството, а само неговата маска. 

Хелчицки учи на същото, на което са учили и продължават да 

учат несъпротивляващите се менонити, квакери, а в миналото – бого-

мили, павликяни22 и много други: християнството, изискващо от сво-

ите последователи кротост, смирение, незлобливост, опрощаване на 

обидите, любов към враговете, предлагане на другата буза, ако едната 

бъде ударена, е несъвместимо с насилието, необходимо на властта. 

Според него християнинът не само не може да бъде началник или вой-

ник, но и не бива да взема никакво участие в управлението, да бъде 

търговец или дори земевладелец, а само занаятчия или земеделец. 

Тази книга е една от малкото, оцелели след кладите, които 

изобличават официалното християнство. Всички подобни творби, 

наречени еретични, са били изгаряни заедно с авторите им. Така че 

старите произведения, изобличаващи отстъплението на официал-

ното християнство, са много малко и затова книгата е особено ин-

тересна. Но освен че е интересна, независимо как гледате на нея, тя 

е и една от най-забележителните творби на мисълта както по дълбо-

чина на съдържанието, така и по невероятната сила и красота на на-

родния език. В същото време книгата остава неотпечатана повече 

от четири века и продължава да е никому неизвестна, с изключение 

на учените специалисти. 

По всичко личи, че съчинения като тези на квакерите Гарисън, 

Балу и Хелчицки, които въз основа на Евангелието утвърждават и до-

казват, че нашият свят разбира Христовото учение неправилно, би 

трябвало да предизвикват интерес, вълнение, шум, спорове в средите 

и на пастирите, и на стадото. Тъй като засягат самата същност на хрис-

тиянското учение, те би трябвало да бъдат разнищени и признати за 

справедливи или отхвърлени и опровергани. Нищо подобно. С всяко 

от тези съчинения се повтаря едно и също нещо: хора с различни 

 
22 Религиозно движение от VII в. Създателят му Константин Мананали е осъ-

ден на смърт като еретик. Павликяните смятат, че материалният свят е създа-

ден от сатаната, а светът на идеите – от добронамерения Бог; почитането на 

икони според тях е идолопоклонство, а църквите са обиталища на дяволи; от-

хвърлят човешката природа на Христос и отричат Стария завет като създаден 

от сатаната. 
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възгледи, както вярващи, така и – изненадващо – невярващи либе-

рали, сякаш са се уговорили еднакво упорито да мълчат за тях. Така 

всичко, което някои правят за изясняване на истинския смисъл на 

Христовото учение, остава неизвестно или забравено. 

Книгите „За войната“ и „За несъпротивлението“ 

Още по-удивителна е неизвестността на две творби, за които 

също научих около появата на моята книга: „За войната“ от Дай-

мънд23, публикувана за първи път през 1824 г. в Лондон, и „За несъп-

ротивлението“ от Даниел Мосер24, написана през 1864 г. Непопуляр-

ността на тези книги наистина е изненадваща, особено защото, дори 

да оставим настрана техните достойнства, и двете разглеждат не тол-

кова теорията, колкото практическото приложение в живота на отно-

шението на християнството към военната служба, което сега е осо-

бено важно и интересно заради общата военна повинност. 

Може би ще попитате: как трябва да постъпи човек, който 

вярва, че войната е несъвместима с неговата религия, но от когото 

правителството изисква участие във военна служба? Оказва се, че 

това е най-актуалният въпрос, чийто отговор е от жизненоважно 

значение заради настоящата обща военна повинност, тъй като 

всички мъже са призовани да служат, а повечето от тях са христи-

яни. Как би трябвало да реагира християнинът на такова изискване? 

Отговорът на Даймънд е: 

Негов дълг е да откаже военна служба с кротост, но и с 

твърдост. […] 

Има хора, които по някаква причина и без никакви мо-

тиви заключават, че отговорността за държавните мерки се 

носи само от онези, които командват; че правителството и ца-

рете решават кое е добро или лошо за поданиците, а те от своя 

страна са длъжни просто да се подчиняват. Смятам, че такива 

изводи само замъгляват съвестта на хората: „Не мога да не 

взема участие в правителствения съвет и затова не нося 

 
23 Джонатан Даймънд (1796–1828) – английски квакер и етичен философ, из-

вестен най-вече със споменатата монография, чието пълно заглавие е „Разс-

ледване на съвместимостта на войната с християнските принципи“. 
24 Даниел Мосер – менонит, автор на „Утвърждаване на несъпротивлението, 

или разделението на Царството Христово и Царството на този свят“. 
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отговорност за неговите престъпления“. Вярно е, че не сме от-

говорни за престъпленията на управляващите, но сме отго-

ворни за своите собствени. А техните престъпления стават 

наши, ако ние, знаейки, че са такива, съдействаме за тяхното 

извършване… Тези, които вярват, че са длъжни да се подчи-

няват на правителството и че отговорността за собствените 

им престъпления се прехвърля към техните суверени, се са-

мозаблуждават. Те казват: „Ние предаваме делата си на во-

лята на други хора и нашите действия не могат да бъдат нито 

лоши, нито добри; в нашите постъпки не може да има нито 

заслуги за доброто, нито отговорност за злото, тъй като те не 

са извършени според нашата воля“. 

Забележително е, че това е най-силно изразено в инструкциите 

към войниците, които те са принуждавани да запомнят наизуст: 

„Единствено началникът е отговорен за последствията от своите за-

поведи“, което е несправедливо. Човек не може да се освободи от от-

говорността за собствените си действия. И това е видно от следното25: 

Ако началникът ви заповяда да убиете детето на съ-

седа си, да убиете баща си или майка си, ще се подчините 

ли? Ако не се подчините, тогава цялото обсъждане е безпо-

лезно, защото, щом можете да не се подчините на началника 

си в един случай, тогава къде ще поставите границата, до ко-

ято можете да се подчинявате? Няма друга граница освен 

тази, която християнството определя, и тя е едновременно 

разумна и изпълнима. […] 

Затова вярваме, че дългът на всеки човек, убеден, че вой-

ната е несъвместима с християнството, е кротко, но твърдо да 

откаже военна служба. И нека тези, на които им предстои да 

постъпят така, да помнят, че върху тях лежи огромна отговор-

ност. От верността им към тяхната религия зависи – дотолкова, 

доколкото по принцип зависи от хората – съдбата на цялото 

човечество. Нека изповядват и защитават убежденията си – не 

само с думи, но и със страдание, ако е необходимо. 

Ако вярвате, че Христос е забранил убийствата, не вяр-

вайте нито на присъдите, нито на заповедите на хора, които 

ви призовават да се включите в тях. С такъв категоричен отказ 

 
25 Цитатите са от книгата на Даймънд. 
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да участвате в насилие вие ще привлечете към себе си благо-

словението, давано на онези, които слушат думите му и ги из-

пълняват. Ще дойде време, когато светът ще ви почита като 

участници във възраждането на човечеството. 

Книгата на Мосер се нарича „Утвърждаване на несъпротив-

лението, или разделението на Царството Христово и Царството на 

този свят“. Посветена е на същата тема и е написана по повод изис-

кването на американското правителство гражданите да отбиват во-

енна служба по време на междуособната война. По същия начин 

има съвсем съвременно значение, тъй като изяснява въпроса как и 

при какви условия призованите трябва и могат да откажат военната 

служба. Уводът гласи: 

Известно е, че в Съединените щати има много хора, ко-

ито съзнателно отричат войната. Наричат ги „несъпротивля-

ващи се“ или „беззащитни“ християни. Те отказват да защита-

ват страната си, да носят оръжие и по искане на правителството 

да воюват срещу неговите врагове. Досега такава религиозна 

причина е била уважавана и онези, които са я изтъквали, са 

били освобождавани от военна служба. Но с началото на на-

шата междуособна война общественото мнение започва да се 

възмущава от подобни практики. Естествено е хората, смятащи 

за свой дълг да поемат всички тежести и опасности на военния 

живот в името на опазването на родината, да бъдат недоброже-

лателни към други, които отдавна се възползват от изгодите и 

покровителството на правителството наравно с тях, но във вре-

мена на нужда и заплаха не желаят да се включат в дейността 

и риска, за да го защитят. Естествено е дори това поведение да 

бъде смятано за неразумно, безобразно и подозрително. 

Много оратори и писатели се разбунтуваха срещу тази си-

туация и се опитаха да докажат несправедливостта на несъпро-

тивлението и според здравия разум, и според Писанието, което 

е напълно естествено, дори често пъти те са прави. Прави са по 

отношение на хората, които се отказват от военна служба, но не 

се отказват от облагите, осигурявани от правителството. Грешат 

обаче по отношение на самия принцип за несъпротивление. 

Авторът доказва, че правилото за несъпротивление е задъл-

жително за всеки християнин преди всичко заради това, че Христос 



I. Поддръжниците за несъпротивлението 

31 

го е предал съвсем ясно и няма място за погрешно тълкуване. 

Съдете сами: справедливо ли е да се подчинявате на чо-

века повече, отколкото на Бога26, са казали Петър и Йоан. Всеки, 

който желае да бъде християнин, трябва да се отнася към изиск-

ванията да отиде на война по същия начин, след като Христос го 

е посъветвал: „Не се съпротивлявай на злото с насилие“. 

С това Мосер счита темата за принципа на несъпротивление за 

приключена. Въпроса дали хората, приемащи ползите, които носи на-

силието на правителството, имат право да отказват военна служба, 

авторът разглежда много подробно и стига до заключението, че хрис-

тиянин, който следва Христовото правило и не воюва, по същия на-

чин със сигурност не може: да участва в каквито и да било правител-

ствени дейности – нито в съдилищата, нито в изборите; да се обръща 

към властите, полицията или съда по лични въпроси. 

По-нататък в книгата Мосер изследва връзката между Стария 

и Новия завет, както и значението на правителството за нехристия-

ните; излага възражения срещу несъпротивлението и ги опровер-

гава. Завършва по следния начин: 

Християните не се нуждаят от правителство, следова-

телно не трябва да му се подчиняват за нещо, което противоречи 

на Христовото учение, а още по-малко – да участват в него. 

Христос е избрал своите ученици от света, но те очакват 

не светски блага и светско щастие, а напротив – вечен живот. 

Духът, в който живеят, ги прави доволни и щастливи във всяка 

ситуация. Ако светът ги търпи, те винаги са доволни. Ако све-

тът не иска да ги търпи, ще отидат на друго място, тъй като са 

скитници по земята и нямат конкретно място на пребиваване. 

Смятат, че мъртвите могат да погребват своите мъртъвци, но 

те имат нужда само от едно – да следват своя учител27. 

Дори да оставим настрана въпроса дали определението за от-

говорността на християнина по отношение на войната, което двете 

книги разглеждат, е правилно или неправилно, не може да не забе-

лежим практическата важност и спешността за разрешаване на един 

 
26 „А Петър и апостолите отговориха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не 

на човеците.“ (Деян. 5:29) 
27 „Но Исус му каза: Върви след Мен и остави мъртвите да погребват своите 

мъртъвци.“ (Мат. 8:22) 
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такъв въпрос. 

Съдбата на отказващите военна служба 

Има хора – стотици хиляди квакери, менонити, духоборци28, 

молокани29 и много други, непринадлежащи към никакви конк-

ретни секти, – които смятат, че насилието и следователно войната 

са несъвместими с християнството. Затова всяка година по няколко 

души, призовани на военна служба, я отказват въз основа на рели-

гиозните си убеждения. Как реагира правителството? Освобождава 

ли ги? Не. Принуждава ли ги; наказва ли ги, ако не се съгласят? Не. 

Ето какво прави правителството през 1818 г. според почти никому 

неизвестна извадка от дневника на Николай Муравьов-Карски30, 

който цензурата в Русия е забранила. 

2 октомври 1818 г. Тифлис31 

На сутринта комендантът ми каза, че наскоро в Грузия 

са били изпратени петима селяни чифликчии от Тамбовската 

губерния. Били предадени като войници, но отказали да слу-

жат. Вече няколко пъти били бичувани с камшик и измъч-

вани, но охотно понасяли и най-жестоките мъчения, само и 

само да не служат. Те казвали: „Пуснете ни, не ни закачайте, 

ние никого няма да закачаме. Всички хора са равни, царят 

също е човек като нас, защо да му плащаме данъци? Защо да 

застрашаваме живота си, за да убиваме във войната хора, ко-

ито не са ни причинили зло? Може да ни нарежете на парчета, 

но ние няма да променим мисленето си, няма да облечем ши-

нели и няма да ядем дажбите си. Който се смили над нас, ни 

дава милостиня, но от държавата нищо не сме имали и не ис-

каме да имаме“. 

Това били думите на тези мъже, които уверявали, че в 

Русия има много като тях. Четири пъти ги водили пред 

 
28 Руска религиозна група духовно християнство, идеологически близка до ан-

глийските квакери. 
29 Последователи на духовното християнство, считани за еретици. Терминът 

„молокан“ е екзоним, използван от техните православни съседи. 
30 Николай Николаевич Муравьов-Карски (1794–1866) – руски военачалник, 

дипломат и пътешественик; кавказки губернатор (1854–1856). В края на Крим-

ската война се пенсионира с чин генерал от пехотата. 
31 Тифлис – от 1936 г. Тбилиси, столица на Грузия. 
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Комитета на министрите и накрая решили да се обърнат към 

царя. Той заповядал да бъдат изпратени в Грузия за „корек-

ция“ и наредил на главнокомандващия да му докладва ежеме-

сечно за постигнатите успехи с пренасочването на тези се-

ляни към „правилните мисли“. 

Как е приключила тази корекция, не е известно, както не е 

известна и цялата пазена в дълбока тайна ситуация около пети-

мата мъже. 

Такива били действията на правителството преди 75 години в 

този и в много други случаи, винаги старателно скрити от хората. Така 

е и до днес, с изключение на едни германци менонити от Херсонска 

губерния, чийто отказ от военна служба бил признат за уважителен, и 

те били заставени да отслужат същото време в горското стопанство. 

В други неотдавнашни случаи на отказ от военна служба прави-

телствените служители направили следното. Най-напред приложили 

всички използвани по това време насилствени мерки, за да „кориги-

рат“ отказващите и да ги пренасочат към „правилните мисли“, запаз-

вайки в пълна тайна делата си. За един от тях знам, че два месеца след 

отказа му през 1884 г. за него е съставено огромно досие в Москва, 

което се съхранява в министерството под най-строга тайна. 

Започвали с изпращането на отказващия при свещениците, 

които, за техен срам, винаги го уговаряли да приеме военната 

служба. Но тъй като уговорките човекът да се отрече от Христос в 

името на Христос били предимно неуспешни, после го изпращали 

при жандармеристите, които от своя страна, след като не намирали 

никакъв политически проблем, го връщали обратно. Следвало изп-

ращане при учените, при лекарите, в лудницата. През цялото време 

на тези препращания отказващият бил напълно лишен от свободата 

си, търпял всякакви унижения и страдания като вече осъден прес-

тъпник (това се повтаряло в четири случая). Накрая лекарите го пус-

кали от лудницата и тогава започвали всякакви тайни хитри мерки, 

за да не бъде освободен и да не насърчи други хора да откажат во-

енна служба като него. В същото време отказващият бил държан 

далеч от войниците, за да не узнаят пък те, че призоваването им да 

участват във война съвсем не се извършва според Божия закон, 

както ги уверявали, а противно на него. 

Най-удобно за правителството би било да ликвидира 
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отказващите – да ги умъртвява с пръчки или други методи, както се 

е правело преди. Но да се екзекутира публично човек само защото 

е верен на учението, което самите управляващи изповядват – не 

става. Да се освободи някой, който отказва да им се подчини – също 

не става. Затова правителството се опитва или да го принуди чрез 

страдание да се откаже от Христос, или някак незабелязано да се 

отърве от него. Не само без да го екзекутира публично, но и като 

през цялото време прави всичко възможно да скрие от обществото 

както отказа му, така и самия него. И започват всякакви трикове, 

хитрости и мъчения – изпращат отказващия на заточение или го 

призовават за неподчинение, съдят го за нарушаване на дисципли-

ната и го хвърлят в затвор или го изпращат в дисциплинарен бата-

льон, където го изтезават свободно, далеч от погледите на всички. 

Или пък го обявяват за луд и го затварят в лудница. 

Така единият от четиримата бил заточен в Ташкент, т.е. сякаш 

прехвърлен в ташкентската войска, вторият – в Омск, третият бил 

съден за неподчинение и хвърлен в затвора, четвъртият – прибран в 

лудницата. 

Навсякъде се повтаря едно и също. Не само правителството, 

но и мнозинството либерални, свободомислещи хора сякаш стара-

телно са се наговорили да се отвръщат от всичко, което е било ка-

зано, написано, направено и което се прави в момента, за да бъде 

изобличена несъвместимостта на насилието в неговата най-ужасна, 

брутална и ярка форма – войниклъка, т.е. готовността за безраз-

борни убийства – не само с християнското учение, но и с хуман-

ността, която обществото уж изповядва. 

Получените от мен сведения за степента, до която истинският 

смисъл на Христовото учение е отдавна изяснен и все повече и повече 

се изяснява, както и за отношението на висшите управляващи класи не 

само в Русия, но и в Европа и Америка към такава яснота и към самото 

изпълнение на учението, ме убедиха, че тези класи са съзнателно враж-

дебно настроени към истинското християнство, което се изразява 

главно в мълчанието им за всички негови проявления. 
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II. Критиците за несъпротивлението 

Обсъждането на темите в книгата ми остави у мен същото 

впечатление за желание да се мълчи и потули всичко това, което 

се бях опитал да изразя в нея. Както и очаквах, беше забранена 

още при публикуването ѝ и според закона трябваше да бъде изго-

рена. Но вместо това чиновниците я разграбиха и разпространиха 

голям брой преписи и литографски копия; отпечатаха се и много 

преводи в чужбина. 

Много скоро се появиха и нейни критици – духовни и светски, 

които правителството не само допускаше, но и насърчаваше. Дори 

опровергаването на идеите в книгата ми, въпреки че се смяташе за 

никому неизвестна, беше определяно като тема на богословски съ-

чинения в академиите. Моите критици, както руски, така и чуждес-

транни, се деляха на два основни типа: религиозни, които се смятат 

за вярващи, и светски – свободомислещите. Ще започна с първите. 

В книгата си обвинявам църковните служители, че учат хо-

рата в противоречие с Христовите повели, ясно и категорично из-

разени в Проповедта на планината32, и особено в противоречие с 

правилото за несъпротивление на злото, лишавайки Христовото 

учение от всякакво значение. Те възприемат тези текстове като 

божествено откровение и следователно, щом веднъж вече са смет-

нали за нужно да обсъждат книгата ми, по същия начин би тряб-

вало да сметнат за нужно да отговорят преди всичко на основната 

точка от обвинението и да кажат директно: признават или не приз-

нават за задължително за всеки християнин учението от Пропо-

ведта на планината и правилото за несъпротивление на злото с на-

силие. Но нека отговорят не така, както обикновено отговарят: 

„Макар, от една страна, да не може да се отрече, то от друга, също 

така не може и да се потвърди, още повече че…“ и т.н. Трябва да 

отговорят толкова ясно, колкото ясно е поставен и въпросът в 

книга ми: наистина ли Христос е изисквал от учениците си да из-

пълняват всичко, на което ги е учил с Проповедта на планината, и 

следователно християнинът, оставайки християнин, може ли, или 

 
32 Мат., гл. 5, 6, 7. 
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не може да отиде в съда, да участва в него, да осъжда хората или 

да търси защита със сила? Християнинът, оставайки християнин, 

може ли, или не може да участва в управлението и да използва 

насилие срещу ближния? И най-важният въпрос, пред който сега 

са изправени всички, подлежащи на обща военна служба: христи-

янинът, оставайки християнин, може ли, или не може, въпреки ди-

ректната заповед на Христос, да обещава бъдещи действия, про-

тивни на неговото учение, и приемайки военна служба, да се готви 

или вече да убива хора? 

Въпросите бяха поставени ясно и директно и очевидно би 

трябвало да получат ясни и директни отговори. Нищо подобно не 

беше направено в нито една от критиките към книгата ми, точно 

както не беше направено и по отношение на всяко изобличаване 

на отклоненията на църковните учители от Христовия закон, с ко-

ито историята е пълна още от времето на Константин. 

Много неща бяха казани за книгата ми – колко погрешно тъл-

кувам тези и други пасажи в Евангелието, колко се заблуждавам, не 

признавайки троицата, изкуплението и безсмъртието на душата; 

беше казано много, но само не и това, което е основният и същест-

вен въпрос за живота на всеки християнин: как да съвместим ясно 

изразеното в думите на учителя и в нашите сърца учение за прошка, 

смирение, търпение и любов към всички – и към ближните, и към 

враговете – с искането за военно насилие срещу собствения или 

друг народ? Всичко, което би могло да се нарече подобие на отго-

вор на този въпрос, може да се сведе до пет категории. Постарах се, 

доколкото ми е възможно, да събера писаното по темата не само от 

критиците на моята книга, но и от по-ранни източници. 

Първият и най-груб отговор е дръзкото твърдение, че наси-

лието не противоречи на Христовото учение, че то е разрешено и 

дори предписано на християните от Стария и Новия завет. В по-

голямата си част подобни изказвания идват от хора на високо 

ниво в правителствената или църковната йерархия, поради което 

те са напълно убедени, че никой няма да се осмели да възрази, но 

дори все пак някой да го направи, няма да му обърнат внимание. 

Опиянени от властта, те до такава степен са загубили представа 

какво е християнството, в името на което заемат своите постове, 

че всичко наистина християнско вече им се струва сектантско, а
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онези писания в Стария и Новия завет, които биха могли да се 

тълкуват в антихристиянски и езически смисъл, пък считат за ос-

нова на християнството. В подкрепа на твърдението си, че Хрис-

товото учение не противоречи на насилието, тези хора с огромна 

смелост обикновено излагат най-съблазнителните откъси от Ста-

рия и Новия завет, тълкувайки ги по най-нехристиянския начин: 

екзекуцията на Анания и Сапфира33, на Симон Влъхва34 и др. Ци-

тират думи на Христос, които биха могли да се възприемат като 

оправдание за такива жестокости: изгонването от храма, „Истина 

ви казвам: по-леко ще бъде на земята Содомска и Гоморска в съд-

ния ден, отколкото на оня град“35 и т.н. Според техните разбира-

ния едно християнско правителство изобщо не е длъжно да се ръ-

ководи от духа на смирението, прошката и любовта към враговете. 

Да се опровергава такова изявление е безсмислено, тъй като 

всички, които го твърдят, опровергават сами себе си или по-скоро 

се отричат от Христос, измисляйки свой собствен Христос и свое 

собствено християнство вместо онова, в чието име съществуват 

техните постове и църквата като цяло. Ако хората знаеха, че цър-

квата проповядва за един Христос, който е екзекутор, който не 

прощава и който воюва, тогава никой не би повярвал в нея и ня-

маше да има на кого да доказва това, което тя доказва. 

Вторият и по-малко груб отговор е твърдението, че макар 

Христос да ни е учил да обръщаме другата буза и да даваме гор-

ната си дреха, което наистина е много високонравствено изиск-

ване, то в същото време, тъй като съществуват злодеи, ако те не 

бъдат усмирявани със сила, целият свят ще загине, дори и доб-

рите. Открих такъв аргумент за първи път в „Йоан Златоуст“ и 

описах несправедливостта му в книгата си „Моята вяра“. 

Този довод е неоснователен, защото, ако си позволим да оп-

ределим някои хора като опасни злодеи, то тогава, първо, така 

унищожаваме целия смисъл на християнското учение, според ко-

ето всички сме братя и сме равни, понеже сме синове на един Не-

бесен отец; второ, дори да беше позволено от Бога да използваме 

насилие срещу злодеите, при положение че не съществува начин 

 
33 Деян. 5:1–10. 
34 Деян. 8:9–25. 
35 Мат. 10:15. 
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да намерим правилен и несъмнен критерий, според който да отли-

чаваме безпогрешно злодея от незлодея, тогава всеки човек и об-

щество щяха да се обявяват един друг за злодеи, както се случва 

сега; трето, ако предположим, че сме способни да отличаваме без-

погрешно злодеите от незлодеите, отново би било невъзможно да 

бъдат екзекутирани, осакатени или хвърлени в затвора, защото в 

едно християнско общество не би имало кой да изпълни тези на-

казания, тъй като на всеки християнин, бидейки християнин, е на-

редено да не използва насилие срещу злодеите. 

Третият и по-изкусен отговор е твърдението, че макар запо-

ведта за несъпротивление на злото с насилие да е задължителна за 

християнина, когато злото е насочено лично срещу него, тя прес-

тава да бъде задължителна; когато злото пък е насочено срещу 

ближния, той не само не е длъжен да я спазва, но дори е длъжен да 

го защити, използвайки насилие срещу насилника, противно на за-

поведта. Това твърдение е съвършено произволно, защото в цялото 

учение на Христос не може да бъде намерено нещо, което да пот-

върждава такова тълкуване. То не само ограничава, но и директно 

отрича и унищожава повелята. Ако всеки има право да си служи с 

насилие, когато някой е застрашен, тогава въпросът за използва-

нето му се свежда до друг въпрос: как да се определи това, което се 

счита за опасност за другия? Ако нечия лична преценка е отговорът 

на въпроса, няма да има случай на насилие, който да не може да 

бъде обяснен с опасност, застрашаваща някого. Магьосници са 

били екзекутирани и изгаряни, аристократи и жирондисти36 са били 

екзекутирани, враговете им са били екзекутирани, защото онези, 

които са били на власт, са ги смятали за опасни за другите. 

Ако такова важно изключение, подкопаващо из основи сми-

съла на повелята, е минавало през ума на Христос, той все някъде 

трябваше да го е споменал. В целия живот и във всички проповеди 

на учителя такова отклонение не само не е направено, но дори 

напротив, предупредени сме за подобни фалшиви и съблазни-

телни изключения, които унищожават заповедта. Погрешността и 

невъзможността на това отклонение е показана с особена яснота в 

 
36 Политическа групировка (партия) по времето на Френската революция от 

1789 г., която представлява интересите предимно на провинциалната репуб-

ликански настроена търговско-промишлена и земеделска буржоазия. 
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Евангелието, където са описани разсъжденията на първосвеще-

ника Каяфа, който го е допуснал. Той признал, че не е добре не-

винният Исус да бъде убит, но тъй като видял опасност не за себе 

си, а за целия народ, казал: „по-добре да загине един човек, откол-

кото цял народ“. Отричането на всякакви изключения е още по-

ярко изразено в думите на Христос към Петър по повод опита му 

да се противопостави с насилие на злото, насочено срещу него. 

Петър не защитавал себе си, а своя любим и божествен учител, но 

Христос директно му забранил да го прави, защото този, който за 

нож се залавя, от нож ще загине37. 

В допълнение, оправдаването на насилие срещу ближния, за 

да се защити друг ближен дори от най-тежкото страдание, винаги е 

погрешно, защото, когато се използва насилие срещу зло, което все 

още не е извършено, никога не е ясно кое ще бъде по-голямо – злото 

от моето насилие или злото от насилието, от което искам да защитя 

някого. Ние убиваме престъпника, освобождавайки обществото от 

него, и няма как да разберем дали, ако останеше жив, утре той ня-

маше да се промени и наказанието му да се окаже безполезна жес-

токост. Затваряме опасния според нас член на обществото, но от 

утре той може да престане да бъде такъв и затворът му да е бил 

напразен. Например виждам разбойник, когото разпознавам, да 

преследва момиче; имам пистолет в ръка и го убивам. Спасявам мо-

мичето, смъртта или нараняването на разбойника се е случило, но 

не ми е известно какво би станало, ако не го бях направил.  

А какво огромно количество зло би произлязло, както се и 

случва, от това, че хората смятат за свое право да предотвратяват 

всякакво евентуално зло. Деветдесет и девет процента от злото по 

света, от Инквизицията до динамитните бомби, екзекуциите и 

страданията на десетки хиляди т.нар. политически престъпници, 

се основават именно на такова разсъждение. 

Четвъртият, още по-изкусен отговор на въпроса как христия-

нинът трябва да се отнася към несъпротивлението на злото с наси-

лие, е твърдението, че повелята на Христос не се отрича, а се 

 
37 „И ето, един от тия, които бяха с Исуса, простря ръка, измъкна ножа си, и 

като удари слугата на първосвещеника, отсече му ухото. Тогава Исус му 

каза: Повърни ножа си на мястото му, защото всички, които се залавят за 

нож, от нож ще загинат.“ (Мат. 26:51–52) 
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признава като всяка друга, но не ѝ се придава толкова специално 

значение, каквото ѝ придават сектантите. Приемането ѝ като неиз-

менно условие за християнския живот, както правят Харисън, Балу, 

Даймънд, квакерите, менонитите, шейкърите38, моравските братя39, 

валденсите40, албигойците41, богомилите, павликяните, е едност-

ранчиво сектантство. Повелята няма нито по-голямо, нито по-

малко значение от всички останали и ако човек престъпи някоя от 

тях поради слабост, включително и несъпротивлението, това не оз-

начава, че престава да бъде християнин, ако вярата му е правилна. 

Такова извъртане е доста умело и много хора, които искат 

да бъдат измамени, лесно се подлъгват. Извъртането се състои в 

това, че директното съзнателно отричане на заповедта се свежда 

до нейното неволно нарушаване. Но стига само отношението на 

църковните учители към нея да бъде сравнено с отношението им 

към други, които наистина признават, за да стане съвсем ясно, че 

то е напълно различно. 

Например проповедниците наистина признават повелята 

срещу блудството и затова никога и в никакъв случай не твърдят, 

че блудството не е зло; никога не посочват ситуации, когато е до-

пустимо тя да бъде нарушена, и винаги учат, че трябва да се избяг-

ват съблазните, които ни въвеждат в изкушение за блудство. Но не 

е така със заповедта за несъпротивление – всички църковни пропо-

ведници знаят за случаи, в които тя може да бъде нарушена. И на 

това учат другите. Ето защо хората не само не са научени да избяг-

ват съблазните, главната от които е клетвата, но и сами ги създават. 

Църковните проповедници никога и по никакъв начин не проповяд-

ват нарушаване на която и да било друга повеля, но по отношение 

на тази за несъпротивлението направо учат, че не е необходимо тя 

да се разбира твърде буквално и не само не е нужно винаги да се 

 
38 Групата израства от клон на квакерството, основан в Англия през 1747 г. 

от Джейн и Джеймс Уордли. Наречени са шейкъри заради практиките си да 

се въртят, клатят, танцуват. 
39 Протестантска общност, основана през 30-те години на XVIII век. 
40 Протестантска реформирана църква, най-вече в Италия. Първоначално е 

възникнала през Средновековието в Южна Франция, но голяма част от френ-

ските валденси се преобразуват във френски протестанти. 
41 Катари. 
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изпълнява, но също така има условия и ситуации, в които трябва да 

се направи точно обратното, т.е. да се съди, да се воюва, да се убива. 

Оказва се, че в повечето случаи се проповядва как да не се изпъл-

нява повелята за несъпротивление на злото с насилие. Изпълнени-

ето ѝ, казват те, е много трудно и свойствено единствено на съвър-

шенството. Но как може да не е трудно, когато нарушаването ѝ не 

само не е забранено, но и направо се насърчава, когато открито се 

благославят съдилища, затвори, оръжия, войски, битки. 

Следователно не е истина, че църковните проповедници приз-

нават тази повеля колкото другите. Всъщност съвсем не я призна-

ват, макар да не смеят да го обявят, и се опитват да скрият този факт. 

Петият отговор – най-изкусният, най-често срещаният и най-

мощният – е да се избягва изцяло даването на такъв с преструването, 

че някой отдавана вече е разрешил този въпрос много ясно и удов-

летворително, поради което не си струва да се обсъжда повече. Ме-

тодът се използва от всички повече или по-малко културни духовни 

писатели, т.е. от онези, които приемат законите на логиката за за-

дължителни за себе си. Знаейки, че противоречието между учението 

на Христос, което изповядваме, и цялата структура на нашия живот 

не може да бъде изгладено с думи, а ако се обсъжда, то само може 

да стане още по-очевидно, те повече или по-малко умело го заоби-

калят, преструвайки се, че въпросът за съвместимостта на христи-

янството с насилието вече е разрешен или изобщо не съществува. 

Повечето духовни критици на моята книга използват този 

подход. Мога да цитирам десетки отговори, в които без изключение 

се повтаря едно и също: говорят за всичко, но не и за това, което 

съставлява основната тема на книгата. Като типичен пример ще ци-

тирам статия на знаменития и изтънчен английски писател и про-

поведник Фарар, майстор на заобикалките и премълчаванията, как-

вито са и много учени богослови. Статията е публикувана в амери-

канското списание „Форум“ през октомври 1888 г. След като съвес-

тно обобщава съдържанието на книгата ми, Фарар казва: 

Толстой е стигнал до убеждението, че светът е бил 

грубо измамен, когато уверили хората, че Христовото учение 

„не се съпротивлявайте на злото със зло“ е съвместимо с вой-

ната, съдилищата, смъртното наказание, развода, клетвите, 

народните пристрастия и въобще с повечето институции на 
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гражданския и обществения живот. Сега той вярва, че Бо-

жието царство ще дойде, когато хората ще бъдат способни 

да изпълняват петте заповеди на Христос42: 1) да живеят в 

мир с всички; 2) да водят почтен живот; 3) да не се заклеват; 

4) никога да не се съпротивляват на злото и 5) да се откажат 

от националните си различия. 

Толстой отрича боговдъхновението на Стария завет, 

посланията, всички църковни догми – Троицата, изкуплени-

ето, слизането на Светия Дух, свещеничеството – и приз-

нава само думите и повелите на Христос. Но вярно ли е та-

кова тълкуване на Христовото учение? Задължени ли са 

всички хора да постъпват така, както учи Толстой, т.е. да 

изпълняват петте Христови заповеди? 

И очаквате, че отговорът на този толкова съществен въпрос, 

който сам по себе си е способен да накара човек да напише статия 

за книга, ще бъде, че такова тълкуване на Христовото учение е пра-

вилно и трябва да се следва или че е неправилно и ще бъде дока-

зано защо, както и ще бъде дадена правилната интерпретация на 

думите, които тълкувам погрешно. Но Фарар не прави нищо та-

кова. Той само изразява „убеждение“, че „Толстой, макар и ръко-

воден от най-благородна искреност, е изпаднал в заблуда на лич-

ните и едностранни тълкувания на смисъла на Евангелието и на 

мисленето и волята на Христос“. В какво се състои заблудата, той 

не разяснява, само казва: „Невъзможно е в тази статия да навлизам 

в доказателства, защото така или иначе вече съм надхвърлил броя 

на предоставените ми страници“. И завършва със спокоен дух: 

Междувременно, ако читателят се чувства смутен от 

мисълта, че като християнин е длъжен (също като Толстой) да 

изостави обичайните си условия на живот и да бъде обикновен 

работник, нека се успокои и да се придържа към принципа 

„Целият свят разсъждава лекомислено“43. С малки изключе-

ния, цялото християнство от времето на апостолите до наши 

дни е стигнало до убеждението, че целта на Христос е била да 

даде на хората велик принцип, а не да разруши основите на 

 
42 От Проповедта на планината. 
43 „Целият свят разсъждава лекомислено“ – думи на св. Августин: Securus 

judicat orbis terrarum. 
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институциите на човешкото общество, утвърдени по божест-

вена наредба и по необходимост. Ако моята задача беше да до-

кажа колко невъзможно е учението на комунизма, поставено 

от Толстой на божествени парадокси, които могат да бъдат 

тълкувани само въз основа на историческите принципи в съ-

ответствие с всички методи на Христовото учение, това би 

изисквало повече място, отколкото имам на разположение. 

Какво нещастие, нямал място! И странното е, че вече петна-

десет века все още на никого не му достига място да докаже, че 

Христос, чието учение изповядваме, изобщо не е говорил това, ко-

ето е говорил. А те биха могли да го докажат, стига да искаха. Но 

не, не е необходимо да се доказва нещо, което е известно на всички. 

Достатъчно е да се каже: Securus judicat orbis terrarum. 

Такива са всички културни и вярващи критици без изклю-

чение и те разбират опасността на положението си. Единственият 

изход за тях е надеждата, че използвайки авторитета, древността 

и светостта на църквата, могат да сплашат читателя, за да не би да 

обмисли въпроса със собствения си ум. И успяват. Та кой наис-

тина би си помислил, че всичко това, което с такава увереност и 

тържественост се повтаря от век на век от всички архидякони, 

епископи, архиепископи, свети синоди и папи, е гнусна лъжа и 

клевета, която приписват на Христос, за да подсигурят парите, от 

които се нуждаят за сладкия си живот, увиснали на врата на дру-

гите? Лъжи и клевети, до такава степен очевидни особено сега, че 

едничката възможност да ги поддържат е да сплашват хората със 

своята самоувереност и безсрамие. 

Същото се е случвало през последните години и по време на 

военните заседания: седнали на масата пред огледалото, на първите 

места, под портрета на императора в цял ръст, стари, важни чинов-

ници, които свободно, дръзко говорят, записват, заповядват, призо-

вават. Точно там, с кръст на гърдите и копринено расо, с разпилени 

по патрахила44 сиви коси, благообразен възрастен свещеник седи 

пред аналоя45, върху който лежи златен кръст с обковано в злато 

 
44 Патрахил – тясна и дълга богослужебна свещеническа дреха. 
45 Аналой – висока и тясна масичка с наклонена повърхност, върху която се 

слагат икони или богослужебни книги, от които се чете при служба или 

около която се извършват църковни обреди. 
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Евангелие. Нарича се Иван Петров. Влиза зле облечен, мръсен и 

уплашен млад мъж, с потрепващи мускули на лицето и блестящи, 

играещи очи, който с треперещ глас, почти шепнешком казва:  

– Аз... според закона... аз като християнин... не мога... 

– Какво мърмори той? – пита нетърпеливо председателят, 

примижава с очи и се ослушва, вдигайки глава от книгата. 

– Говори по-високо! – подвиква му полковник с лъскави 

пагони. 

– Аз... аз... като християнин... 

И най-накрая се разбира, че младежът отказва военна 

служба, защото е християнин. 

– Не говори глупости! Застани на ръстомера. Докторе, из-

мерете го. Годен ли е? 

– Годен. 

– Отче, закълнете го.  

Никой не само не се смущава, но дори и не обръща внима-

ние какво мърмори клетият изплашен младеж. 

– Всички мърморят нещо, но нямаме време, трябва да прие-

мем още много. 

Новобранецът се опитва да добави: 

– Това противоречи на Христовия закон. 

– Върви, върви, и без теб знаем кое е според закона и кое не 

е, ти върви. Отче, обяснете му. Следващият: Василий Никитин. 

На кого – на стражите, на представения Василий Никитин 

или на някой друг, станал свидетел на тази сцена, ще му мине през 

ум, че кратките неясни думи на младежа, тозчас заглушени от на-

чалството, съдържат в себе си истината, а гръмките, тържествено 

произнесени речи на самоуверените и спокойни чиновници и на 

свещеника са лъжа, измама? 

Същото впечатление оставят не само статиите на Фарар, но и 

всички онези тържествени писания, проповеди и книги, които се по-

явяват от всички страни веднага щом някъде бъде прозряна исти-

ната, изобличаваща царуващата лъжа. Начаса започват дълги, умни, 

изкусни, тържествени разговори или писания по въпроси, тясно 

свързани с темата, но самата тема умело се премълчава. 

Такъв е петият и най-ефективен метод за премахване на про-

тиворечието, в което се е поставило църковното християнство, 
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като изповядва учението на Христос на думи, но го отрича като 

приложение в живота, учейки на това и хората. 

Тези, които се оправдават по първия начин, като директно и 

грубо твърдят, че Христос е позволил насилието – войни и убийс-

тва, сами себе си отхвърлят от неговото учение; онези, които се 

защитават по втория, третия и четвъртия, сами се объркват и 

лесно могат да бъдат уличени в тяхната неправда, но последните, 

които не разсъждават и не разчитат на разума, а се крият зад сво-

ето величие и се преструват, че въпросът е отдавна разрешен – от 

тях или от някой друг – и не подлежи на никакво съмнение, изг-

леждат неуязвими и ще бъдат неуязвими дотогава, докато хората 

са под въздействието на хипнотичните внушения на своите пра-

вителства и църкви и не се отърсят от тях. 

Така се отнасяха към моята книга духовните, т.е. изповядва-

щите вярата в Христос. И не биха могли да се отнасят по друг начин, 

тъй като са оплетени в противоречието, в което се намират – вярата в 

божествеността на учителя и неверието в неговите най-ясни думи – и 

от което трябва по някакъв начин да се измъкнат, затова от тях не 

можем да очакваме свободни разсъждения по същината на въпроса 

за несъмнените промени в човешкия живот, произтичащи от прила-

гането на Христовото учение в съществуващия порядък. Такива 

мнения очаквах по-скоро от светските свободомислещи критици, 

които по никакъв начин не са свързани с Христовото учение и биха 

могли да го разгледат непредубедено. От тях очаквах също, че ще 

приемат Христос не само като основател на религията на поклоне-

нието и личното спасение (както го виждат църковните служители), 

но и като, изразявайки се на техния език, реформатор, който разру-

шава старите устои на живота и създава нови – реформа, която все 

още не е приключила и продължава и до днес. 

Този възглед за Христос и неговото учение описах в книгата 

си. Но за моя изненада, сред големия брой нейни критици няма 

нито един – руски или чуждестранен, – който да е разгледал темата 

от същата страна, от която е представена в нея, т.е. да приема Хрис-

товото учение като философско, нравствено и социално (казано от-

ново на езика на учените). Такъв възглед не се среща никъде. 

Руските светски критици, които свеждат съдържанието на 

книгата ми единствено до темата за несъпротивлението на злото, 
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а самото несъпротивление разбират (вероятно за удобство при оп-

ровергаването му) като забрана на всяка борба със злото, с разд-

разнение се нахвърлиха върху Христовото учение и в продълже-

ние на няколко години доста успешно доказваха, че то е непра-

вилно, тъй като ни забранява да се противопоставяме на злото. 

Техните опровержения на това мнимо учение бяха още по-ус-

пешни, тъй като знаеха, че доводите им не могат да бъдат опро-

вергани или коригирани – цензурата, не допускайки книгата, ня-

маше да допусне и статии в нейна защита. 

В същото време е забележително, че у нас, където е невъз-

можно да се каже и дума против Свещеното писание, без цензу-

рата да я забрани, в продължение на няколко години във всички 

списания беше извращавана, критикувана, осъждана и осмивана 

една ясно и точно изразена заповед на Христос46. Очевидно без да 

са наясно как се е развивала темата за несъпротивлението на злото 

с насилие, дори понякога приемайки, че лично аз съм измислил 

това правило, руските светски критици атакуваха самата идея, 

като я оспорваха, изопачаваха и пламенно излагаха аргументи, от-

давна разглеждани от всички страни и опровергани, с които да до-

кажат, че човек задължително трябва да защитава (с насилие) 

всички обидени и угнетени и че следователно учението за несъп-

ротивление на злото с насилие е безнравствено. 

За тях цялото значение на проповедта на Христос се свеж-

даше единствено до това, че тя сякаш нарочно спъва определени 

дейности срещу нещата, които в момента смятаха за зло, така че 

принципът за несъпротивление на злото с насилие беше атакуван от 

два противоположни лагера: от консерваторите, защото възпрепят-

стваше дейността им да се противопоставят на злото на революцио-

нерите, да ги преследват и наказват, и от самите революционери, за-

щото пречеше на съпротивата им срещу злото на консерваторите и 

на тяхното сваляне. Първите се възмущаваха, че учението за несъп-

ротивление спъва активното потискане на вторите, които можеха да 

унищожат благосъстоянието на народа; вторите се възмущаваха, че 

учението за несъпротивление спъва свалянето на първите, които ру-

шаха благосъстоянието на народа. В същото време е забележително, 

че революционерите атакуваха принципа, независимо че именно 

 
46 „Аз пък ви казвам: да се не противите на злото.“ (Мат. 5:39) 
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той е най-страшният и най-опасният за всеки деспотизъм, тъй като, 

откакто светът изповядва противоположния принцип – необходи-

мостта да се противодейства на злото с насилие, – са се създали и 

продължават да се създават всички насилия, от Инквизицията до 

Шлиселбургската крепост47. 

Освен това руските критици посочваха, че прилагането на 

заповедта за несъпротивление в живота би отклонило човечест-

вото от пътя на цивилизацията. А според тях пътят на цивилизаци-

ята, по който трябва винаги да върви цялото човечество, е пътят на 

цивилизацията, по който върви европейското човечество. 

Такива са главните характеристики на руските критици. 

Чуждестранните изхождаха от същите основи, но разсъжде-

нията им донякъде се различаваха от руските не само заради по-сла-

бата раздразнителност и по-високата култура, но и по същината на 

темата. Обсъждайки книгата ми и учението в Евангелието като 

цяло, както е изразено в Проповедта на планината, те твърдяха, че 

учението всъщност не е християнско (според тях само католициз-

мът и протестантството са християнски), а представлява само поре-

дица от много сладки, непрактични мечти на чаровния доктор, както 

казва Ренан48, подходящи за наивните и полудиви жители на Гали-

лея, живели преди 1800 години, както и за руските полудиви му-

жици Сютаев, Бондарев и мистика Толстой, но по никакъв начин 

неприложими за високото ниво на европейска култура. 

Чуждестранните светски критици с изтънчени маниери, без 

да ме наскърбяват, се стараеха да ме накарат да осъзная, че моите 

преценки за човечество, което би могло да се ръководи от такова 

наивно учение като Проповедта на планината, произтичат отчасти 

от невежеството ми – непознаване на историята и на всички онези 

напразни опити за прилагане на принципа за несъпротивление в 

живота, които са били правени назад във времето и не са довели до 

нищо – и отчасти от неразбиране на пълното значение на високата 

култура, на която сега стоят европейците със своите оръдия на 

 
47 Едно от укрепленията на остров Орехови, близо до днешен Санкт Петер-

бург. След 1700 г. се използва за затвор и екзекуции на политически прес-

тъпници. 
48 Ернест Ренан – френски философ, писател, археолог, религиозен историк, 

ориенталист и филолог. 
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Круп49, бездимен барут, колонизация на Африка, управление на 

Ирландия, парламенти, журналистика, стачки, конституции и Ай-

фелова кула. Така писа списание „Вог“, така писаха Лерой-Болю50, 

Матю Арнолд51, американският писател Савидж, популярният сво-

бодомислещ проповедник Ингерсол52 и много други. 

Думите на Христос са неприложими, защото не съответст-

ват на нашата индустриална епоха, наивно твърди Ингерсол, из-

разявайки с перфектна точност и лековерие какво мислят за уче-

нието високообразованите съвременни хора. То било негодно в 

наше време, като че ли съществуването на индустриалната епоха 

е нещо свещено, което не трябва и не може да бъде променяно. 

Точно както биха отговорили пияниците, противопоставяйки се 

на напътствията как да изтрезнеят, че такива съвети са неуместни 

за тяхното алкохолно състояние. 

Разсъжденията на всички светски писатели, руски и чужде-

странни, колкото и различни да са в тона и маниера на аргументи-

рането си, по същество се свеждат до едно и също странно недора-

зумение, а именно че учението на Христос, заедно с несъпротивле-

нието на злото с насилие, е негодно за нас, защото изисква промяна 

на живота ни. Негодно е, защото, ако бъде изпълнено, животът ни 

не би могъл да продължи; с други думи, ако започнем да живеем 

добре, както ни учи Христос, не бихме могли да живеем зле, както 

сме свикнали и както живеем сега. А идеята за несъпротивление на 

злото с насилие не само не се обсъжда, но и самото споменаване, че 

такова изискване съществува, вече се счита за достатъчно доказа-

телство за неприложимостта на цялото учение. 

Междувременно, нужно е да се посочи поне някакво реше-

ние на този проблем, тъй като то лежи в основата на почти всичко, 

което ни засяга. В крайна сметка въпросът е: как да се разрешат 

 
49 Алфред Круп – германски предприемач, индустриалец и изобретател. За-

водите „Круп“ са били най-големият производител на оръжия, което донася 

на основателя им прозвището Крал на оръдията. 
50 Пиер Пол Лерой-Болю (1843–1916) – френски икономист. 
51 Матю Арнолд (1822–1888) – английски поет, критик и теолог. 
52 Робърт Грийн Ингерсол – американски адвокат, писател и оратор по време 

на Златния век на свободната мисъл, който води кампания в защита на аг-

ностицизма. Получава прозвището Великия агностик. 
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сблъсъците между хората, когато някои от тях считат за зло това, 

което другите считат за добро, и обратното? И затова да се смята 

за зло нещо, което аз смятам за зло, независимо че моят противник 

го смята за добро, не е отговор. Може да има само две решения: 

или да се намери правилен и неоспорим критерий, по който да се 

определя какво е зло, или да не се съпротивляваме на злото с на-

силие. Първото се изпробва от началото на човешката история и 

както всички знаем, досега не е довело до успешни резултати. 

Второто – да не се съпротивляваме с насилие на това, което счи-

таме за зло, докато не намерим общ критерий за зло – е решението, 

предложено от Христос. 

Може да се приеме, че второто е грешно; може на негово 

място да се постави друго, по-добро, да се намери такъв критерий, 

който да определи злото по едновременно несъмнен и валиден за 

всички начин; може същността на въпроса просто да не се осъзнава, 

както не я осъзнават дивите народи, но не може да се преструваме, 

че такъв проблем изобщо не съществува или както правят учените 

критици на християнското учение, че признаването на правото на 

определени лица и обединения от хора (още по-малко, ако сме са-

мите ние) да определят злото и да му се противопоставят с насилие 

би разрешило въпроса – както всички знаем, това ни най-малко не 

е решение, тъй като винаги има такива, които не признават подобно 

право на известните личности или обединения. 

A приемането, че нещо, което ни се струва зло, е наистина зло, 

е абсолютно неразбиране на проблема и служи като основа на раз-

съжденията на светските критици на християнското учение, както и 

на църковните при обсъжданията им на моята книга. Всичко това ми 

показа, че повечето хора не разбират съвсем не само същността на 

Христовото учение, но дори и въпросите, на които то дава отговори. 
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III. Вярващите и Христовото учение 

Сведенията, които получих след публикуването на книгата 

ми, че малка част от хората всъщност винаги са разбирали и продъл-

жават да разбират християнското учение в неговия директен и ис-

тински смисъл, и критиките към нея, църковни и светски, които бло-

кират възможността то да бъде възприемано правилно, ме убедиха, 

че от една страна, за малцинството учението на Христос не само не 

е преставало да бъде валидно, но и разбирането на истинския му 

смисъл е ставало все по-ясно и по-ясно, и от друга страна, за мно-

зинството смисълът му все повече и повече е избледнявал, докато 

накрая е станал толкова неясен, че хората вече изобщо не схващат 

дори най-простите ситуации и най-простите думи в Евангелието. 

Неразбирането на Христовото учение в неговия истински, 

прост и пряк смисъл в наше време, когато светлината му е про-

никнала във всички тъмни кътчета на човешкото съзнание и 

всички аспекти на човешкия живот – семейния, икономическия, 

гражданския, държавния, международния; когато, както казва 

Христос, сега от покривите се крещи това, което той е говорил на 

ухо, такова неразбиране би било необяснимо, ако зад него не сто-

яха някакви причини. 

Една такава причина е твърдото убеждение на вярващи и 

невярващи, че те отдавна са разбрали Христовото учение, при 

това така пълно, несъмнено и окончателно, че то не може да има 

друг смисъл освен онзи, който му придават... Произходът на това 

убеждение е продължителното разпространение на фалшиви тъл-

кувания, т.е. на неразбирането му. 

И най-силната струя вода не може да добави нито капка теч-

ност в пълен съд. И най-глупавият човек може да възприеме дори 

най-сложните неща, ако той все още не е изградил някаква представа 

за тях, но и най-умният не може да разбере нещо съвсем просто, ако 

е твърдо убеден, че вече със сигурност знае какво му се обяснява. 

Християнството е представено на хората в нашия свят именно 

като отдавна известно на всички, и то до най-дребни подробности 

учение, което не може да бъде разбрано по друг начин, освен както 

вече е разбрано. Днес онези, които го изповядват, го възприемат 
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като свръхестествено, чудотворно откровение за всичко упоменато 

в Символа на вярата53, а останалите – като проява на потребността 

на човечеството от вяра в свръхестественото, като историческо яв-

ление, описано напълно в католицизма, православието, протестант-

ството и вече нямаща никакво жизнено значение за хората. 

За вярващите смисълът на учението е скрит от църквата, а 

за невярващите – от науката. 

Ще започна с първите. 

Преди 1800 години в езическия римски свят се появило 

странно ново учение, неприличащо на никое от предишните, при-

писвано на човека Христос. То било съвършено различно както по 

форма, така и по съдържание и за еврейския свят, където възник-

нало, и особено за римския, където се проповядвало и разпростра-

нявало. Сред установените еврейски религиозни правила, където 

според Исая е имало правило върху правило, и сред разработеното 

до съвършенство римско законодателство се появило учение, ко-

ето отричало не само всички божества, всякакви страхове, гадания 

и вяра в тях, но и всички човешки институции и нуждата от тях. 

Вместо правилата на предишните изповедания то предлагало само 

образец за вътрешно съвършенство, истина и любов в лицето на 

Христос, както и следствието от това вътрешно съвършенство, 

постигано от хората и предсказано от пророците – Божието царс-

тво, в което всички да отвикнат да враждуват, да бъдат учени от 

Бога, да се свържат в любов, лъвът да лежи до агнето. 

Вместо заплахи за наказания при неспазване на правилата 

от предишните закони, религиозни и държавни, вместо при-

мамки за награди при спазването им новото учение привличало 

единствено с това, че то е истината. „Ако иска някой да върши 

Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога.“54 „Ако говоря 

истината, защо не ми вярвате? Защо искате да убиете човека, 

 
53 Символът на вярата е древен текст от дванадесет члена, в които са изло-

жени накратко и точно основните истини на вярата. Първите седем члена – 

за Бог Отец и Господ Исус Христос – са съставени на Първия вселенски съ-

бор в Никея (325 г.), а последните пет – за Бог Дух Свети, Църквата, кръще-

нието, възкресението на мъртвите и вечния живот – са добавени на Втория 

вселенски събор в Цариград (381 г.). 
54 Йоан 7:17. 
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който ви казва истината? Само истината ще ви освободи. Бог 

трябва да се изповядва само в истината. Цялото учение ще се от-

крие и разясни от духа на истината. Правете това, което казвам, 

и ще разберете дали то е истина.“55 Не се посочвали никакви до-

казателства, освен че учението е истината, съответства на исти-

ната. То се състояло в познаване на истината, в следването ѝ, в 

постигането ѝ във все по-висока степен, във все по-широкото ѝ 

приложение в житейските дела. Според това учение нямало 

действия, които биха могли да оправдаят човека, да го направят 

праведен, а имало само пример за истината – пример за вътрешно 

съвършенство в лицето на Христос, който привлича сърцата към 

себе си, и пример за външно съвършенство в създаването на Бо-

жието царство. Изпълнението му се състояло само в движението 

по посочения път: доближаване до вътрешното съвършенство, 

като се подражава на Христос, и към външното – чрез установя-

ване на Божието царство. 

Според това учение по-голямото или по-малкото благо на 

човека зависело не от степента на съвършенство, до която е дос-

тигнал, а от по-голямото или по-малкото ускорение на движени-

ето, т.е. движението към съвършенство на митаря Закхей, блудни-

цата, разбойника на кръста било по-голямо благо от неподвиж-

ната праведност на фарисея; заблудената овца – по-скъпа от 99 

незаблудени; блудният син, загубената и отново намерена монета – 

по-любими на Бога от онези, които никога не са се губили. Според 

това учение всяко състояние било само определен етап по пътя 

към недостижимото вътрешно и външно съвършенство и следова-

телно нямало значение. Благото било само в движението към съ-

вършенство, а спирането в каквото и да било състояние – прекъс-

ване на благото.  

„Нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната.“56 „Ни-

кой, който е сложил ръката си върху ралото и поглежда назад, не 

е годен за Божието царство.“57 „Но не се радвайте на това, че ду-

ховете ви се покоряват, а се радвайте, че имената ви са написани 

 
55 Йоан, глава 8 – избрани цитати. 
56 Мат. 6:3–4. 
57 Лук. 9:62. 
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на небесата.“58 „И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен 

вашият небесен Отец.“59 „Но първо търсете Божието царство и Не-

говата правда.“60 

Изпълнението на учението се състояло само в неспирното 

движение вътре в себе си – с постигането на все по-висша и по-

висша истина, с нейното прилагане все по-често и с все по-голяма 

любов, и извън себе си – с все по-обширното реализиране на Бо-

жието царство. 

Очевидно мнозинството от еврейския и езическия свят не 

могло да възприеме появилото се сред тях учение, тъй като водело 

съвсем различен живот от този, който то изисквало. И дори хо-

рата, които го приели, не успели да го разберат напълно, защото 

изцяло противоречало на всички техни предишни възгледи.  

Смисълът на християнското учение ставал все по-ясен само 

чрез редица недоразумения, грешки, едностранчиви пояснения, ко-

ригирани и допълвани от поколенията. Християнският светоглед 

влияел на евреите и езичниците и обратното – езичниците и евреите 

влияели на християните. Новото мислене прониквало все по-дъл-

боко в отживяващото еврейство и езичество и ставало все по-ясно, 

освобождавайки се от натрупаните върху му лъжливи примеси. Хо-

рата все повече и повече разбирали смисъла му и все по-често го 

прилагали в ежедневието си. Колкото по-нататък вървяло човечес-

твото, толкова по-ясно ставало християнството, както се е случвало 

и се случва с всяко друго учение за живота. Следващите поколения 

поправяли грешките на предишните и все повече и повече се приб-

лижавали до разбирането на истинския му смисъл. 

Така е било още от най-ранния период на християнството. 

И ето тук, още в най-ранния му период, се появили хора, които 

твърдели, че смисълът, който те придават на учението, е единст-

веният истинен и доказателство за това са свръхестествените яв-

ления, потвърждаващи правилността на разбирането им. Именно 

това била и главната причина за първоначалното му неразбиране, 

а по-късно – за пълното му извращаване. 

Предполагало се е, че Христовото учение ще се дава на 

 
58 Лук. 10:20. 
59 Мат. 5:48. 
60 Мат. 6:33. 
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хората не като всяка друга истина, а по особен, свръхестествен 

начин, така че правилността на неговото разбиране и тълкуване да 

се потвърждава не чрез съответствието на предаденото с изисква-

нията на разума и човешката природа, а чрез чудотворността на 

самото предаване, което да служи като неоспоримо доказателство. 

Предположението възникнало от неразбиране и станало причина 

за невъзможността за разбиране. 

Това започнало още в най-ранния период на християнст-

вото, когато учението все още се възприемало непълно и непра-

вилно, както може да видим от Евангелията и Деянията. Колкото 

по-малко се разбирало, толкова по-мъгляво изглеждало и толкова 

по-нужни били външни доказателства за неговата истинност. По-

велята да не правим на другите това, което не искаме да бъде нап-

равено на нас, не е изисквала доказателства и вяра, защото сама 

по себе си тя е убедителна, съответстваща на ума и човешката 

природа, но твърдението, че Христос е Бог, е трябвало да бъде до-

казвано с напълно непонятни чудеса. 

Колкото по-неразбираемо било Христовото учение, толкова 

повече чудеса се добавяли към него; колкото повече чудеса се до-

бавяли към него, толкова повече се отклонявало от смисъла си и 

ставало по-неясно; колкото повече се отклонявало от смисъла си и 

ставало по-неясно, толкова по-необходимо било да се утвърждава 

неговата непогрешимост и толкова по-неразбираемо ставало. 

В Евангелията, Деянията и Посланията може да се види как 

още от самото начало на християнството липсата на разбиране на 

учението е довела до нуждата от доказателства чрез чудотворното 

и непонятното. Според книгата Деяния това започнало от събора61 

на учениците в Йерусалим, за да решат възникналия проблем дали 

необрязаните и хората, които се хранят с жертвоприношения на 

идолите, да се кръщават, или не. Самата формулировка на въпроса 

показва, че тези, които са го обсъждали, не са разбирали Христо-

вото учение, отхвърлящо всички външни обреди: умиване, очист-

ване, пост, съботния ден. Дори е казано: „Не това, което влиза в 

устата, осквернява човека; а това, което излиза от устата, то 

 
61 Йерусалимският събор, наричан също и Апостолският събор, се провежда 

в Йерусалим между 44 г. и 49 г. На него апостолите вземат изключително 

важни решения за новата християнска религия. 
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осквернява човека“62 и затова проблем за кръщението на необряза-

ните може да възникне само сред хора, които са обичали учителя 

и смътно са усещали величието на неговото учение, но все пак 

много неясно са го разбирали... И така е било. 

Колкото по-малко разбирали учението членовете на събора, 

толкова повече се нуждаели от външни потвърждения. И така, за 

да се разреши въпрос, чиято формулировка сама по себе си по-

казва неразбиране, на този събор били произнесени ужасни твър-

дения, сторили толкова много злини и описани в книгата Деяния, 

която трябвало да потвърди външно тяхната валидност за първи 

път: „угодно бе на Светия Дух и нам“63, т.е. справедливостта на 

постановеното от тях решение е била засвидетелствана от чудот-

ворното участие на светия дух – Бога. Но изявлението, че светият 

дух, т.е. Бог, е говорил чрез апостолите, отново трябвало да се до-

каже, затова се наложило да се твърди, че на петдесетница светият 

дух слязъл като огнени езици върху тях. (В описанието спуска-

нето на светия дух предхожда събора, а Деяния са написани много 

след двете събития.) Но и слизането на светия дух трябвало да се 

докаже на онези, които не са видели огнените езици (макар да не 

е ясно защо огнен език, запален над главата на човек, доказва, че 

той несъмнено говори истината), и се появила нуждата от още из-

целения, възкресения, умъртвявания и всякакви други съблазни-

телни чудеса, с които е изпълнена книгата Деяния и които не само 

никога не биха могли да убедят в истинността на християнското 

учение, но и биха могли да отблъснат от него.  

Последствията от този метод на утвърждаване на истината 

били, че колкото повече се трупали доказателства, придружени от 

истории за чудеса, толкова повече учението се отклонявало от 

първоначалния си смисъл и толкова по-неразбираемо ставало. 

Това започнало в най-ранния период на християнството и непре-

къснато нараствало, логично стигайки днес до догмите за све-

тостта и непогрешимостта на папите, епископите или писанията, 

т.е. до съвършено непонятното, доведено до безсмислици и изис-

квания за сляпа вяра не в Бог, не в Христос, дори не в учението, а 

в едно лице, както е в католицизма; в няколко лица, както е в 

 
62 Мат. 15:11. 
63 Деян. 15:28. 
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православието; или в книга, както е в протестантството. Колкото 

по-широко се разпространявало християнството и колкото повече 

завладявало тълпата от неподготвени вярващи, толкова по-неясно 

ставало то, толкова по-решително се утвърждавала непогреши-

мостта на такова тълкуване и толкова повече намалявала възмож-

ността да се стигне до истинския смисъл на учението. 

По времето на Константин цялото разбиране на учението 

вече се свело до едно резюме, резюме на споровете от събора, 

одобрено от светските власти; до един Символ на вярата, който 

се състои в следното: вярвам в това, това и това и в крайна сметка 

– в единната свята, съборна и апостолска църква, т.е. вярвам в 

непогрешимостта на онези лица, които наричат себе си църква. 

Така че всичко се свело до вярата на човека не в Бога, не в Хрис-

тос, както са му се разкрили, а в нещо, в което църквата му на-

режда да вярва. 

„Но църквата е свята, църквата е основана от Христос. Бог не 

би могъл да остави хората да тълкуват учението му произволно и 

затова я е създал.“ Всички тези правила са толкова несправедливи 

и голословни, че е срамно да ги опровергаваме. Никъде и по нищо 

не личи, освен от твърденията на църквата, Бог или Христос да са 

основали нещо подобно на това, което църковниците разбират под 

църква. В Евангелието има указание против църквата като външен 

авторитет и то е най-очевидно и най-ясно там, където се казва, че 

учениците на Христос не трябва да наричат никого учител и отец. 

Но никъде не е споменато нищо за създаването на това, което цър-

ковниците наричат църква. Самата дума е употребена в Евангели-

ето само два пъти. Веднъж в смисъл на събиране на хора, разреша-

ващи спор; втори път във връзка с неясните думи за канарата – Пе-

тър, и портите на ада64. От тези две споменавания на „църква“, из-

ползвани само в смисъла на „събрание“, се извежда всичко, което 

днес разбираме под тази дума. 

Но Христос по никакъв начин не би могъл да създаде цър-

ква, не и такава, каквато я познаваме днес, защото в неговите 

думи, а и в представите на хората по онова време не е имало 

нищо подобно на такава институция с всичките ѝ тайнства, 

 
64 „Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър [Значи: Канара] и на тая канара ще 

съградя Моята църква; и портите на ада няма да ѝ надделеят.“ (Мат. 16:18) 
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йерархия и най-вече с нейните твърдения за непогрешимост. Ако 

вярващите наричат нещо, развито по-късно, със същата дума, ко-

ято Христос използва за друго, по никакъв начин не им дава 

право да твърдят, че той е основал истинската единна църква. 

Също така, ако той действително беше създал такава институ-

ция, на която се основават цялото учение и цялата вяра, вероятно 

щеше да го заяви пределно ясно и освен историите за чудеса, из-

ползвани при всякакви суеверия, щеше да придаде на единната 

църква такива признаци за истинност, в които не може да има 

никакво съмнение. Нищо подобно. В същото време различни ин-

ституции, каквито е имало и има и сега, наричат себе си истинска 

единна църква. 

Християнските катехизиси за църквата 

Католическият катехизис казва: „Църквата е общество от 

вярващи, основано от нашия Господ Исус Христос, разпростра-

нено по цялата земя и подчинено на властта на законни пастори65 

и нашия свети отец – папата“, като под законни пастори се разбира 

човешка институция, начело на която е папата, съставена от поз-

нати лица, свързани помежду си с определена организация. 

Православният катехизис казва: „Църквата е общество, ос-

новано на земята от Исус Христос, обединено от едно божествено 

учение и от тайнства, под ръководството на богоустановена йе-

рархия“, като под богоустановена йерархия се разбира именно 

гръцката, съставена от такива и такива познати лица, които се на-

мират на такива и такива места. 

Лутеранският катехизис казва: „Църквата е свято християн-

ство; или събиране на всички вярващи под Христа, техния глава, 

в което чрез Евангелието и тайнствата Светият Дух предлага, съ-

общава, усвоява Божието спасение”, а от това се подразбира, че 

католическата църква е заблудена и отпаднала, а истинската тра-

диция е запазена в лутеранството. 

За католиците божествената църква съвпада с римската 

йерархия и папата; за православните – с институциите на източ-

ната и руската йерархия; за лутераните – със събранието на хора, 

 
65 Pasteurs légitimes (фр.). 
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които признават Библията и катехизиса на Лутер66. 

Говорейки за произхода на християнството, хората, принад-

лежащи към някое от съществуващите изповедания, обикновено 

използват думата „църква“ в единствено число, сякаш е имало и 

има само една-единствена. Това е съвършено несправедливо. Цър-

квата като институция, която твърди за себе си, че притежава не-

съмнената истина, се е появила едва тогава, когато вече не е била 

само една, а са били поне две. 

Докато вярващите били в съгласие помежду си и събранието 

било едно, не е имало нужда то да се утвърждава като църква. Едва 

когато вярващите се разделили на противоположни, взаимно отри-

чащи се една друга групи, се появила и нуждата всяка от тях да от-

стоява своята истина, приписвайки си непогрешимост. Понятието 

за единствена църква е възникнало само заради това, че в случай на 

разногласия между двете страни всяка признавала за непогрешима 

единствено себе си, наричайки другата ерес. 

Ако знаем, че е имало църква, която през 51 г. е решила да 

приема необрязаните, то тя се е появила само защото е имало 

друга – тази на юдеите, която не приемала необрязаните. Ако сега 

има католическа църква, която отстоява своята непогрешимост, то 

е само защото има други – гръцко-руска, православна, лутеранска, 

всяка от които отстоява своята непогрешимост и така отрича 

всички останали.  

Така че „единствена“ църква е само фантастична представа, 

която не носи ни най-малък признак на връзка с действителността. 

Като реално историческо явление са съществували и съществуват 

много събрания на хора, които твърдят за себе си, че са единст-

вена църква, основана от Христос, а всички останали, които се на-

ричат така, са ереси и схизми67. Катехизисите на най-разпростра-

нените църкви – католическа, православна и лутеранска – го зая-

вяват директно. 

Католическият катехизис гласи: „Кой е извън църквата? Не-

верници, еретици и схизматици. За схизматици се признават т.нар. 

православни, а за еретици – лутераните“. Така че според 

 
66 Големият Катехизис на Мартин Лутер, Малкият катехизис на Мартин Лу-

тер (1529) – лутерански символически книги. 
67 Схизма – разкол/разделение в религиозна организация, църква или др. 
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католическия катехизис в църквата има само католици. 

Така нареченият православен катехизис гласи: „За единствена 

Христова църква се приема само православната, която остава в 

пълно съгласие с вселенската. Що се отнася до римската и остана-

лите изповедания (лутераните и другите дори не са наречени цър-

кви), те са неотносими към единствената истинска църква, тъй като 

сами са се отделили от нея“. Според това определение католиците и 

лутераните са извън църквата и в нея има само православни. 

Лутеранският катехизис гласи: „Истинската църква се раз-

познава по това, че в нея Божието слово е ясно и чисто, предава се 

без човешки допълнения, а тайнствата на Христовото учение са 

правилно установени“. Според определението всички църкви, ко-

ито са добавили нещо към учението на Христос и апостолите, 

както са направили католическата и гръцката, са извън църквата, 

а в нея има само протестанти. 

Католиците твърдят, че светият дух действа непрекъснато в 

тяхната йерархия; православните – че същият свети дух действа 

непрекъснато в тяхната йерархия; арианите68 – в тяхната (със съ-

щото право, с което днес го твърдят управляващите църкви); 

всички видове протестанти – лутерани, реформатори, презвитери-

ани69, методисти, сведенборгианци70, мормони – твърдят, че све-

тият дух действа само в техните събрания. 

Ако католиците настояват, че по време на разделението на 

арианската и гръцката църква светият дух е напуснал падналите и е 

останал в единствената истинска, то протестантите от всяка деноми-

нация могат да заявят със същото право, че по време на отделянето 

на тяхната църква от католическата светият дух е напуснал католи-

ческата и е преминал в тази, която те признават. Така и правят. 

 
68 Привърженици на арианството, които отричат, че Исус Христос и Бог 

Отец имат една и съща фундаментална природа, разглеждайки Сина като 

създадено същество, по-нисше от Отеца. Първият никейски събор (325 г.) 

след много спорове осъжда арианството и го обявява за ерес. 
69 Калвинистки църкви, ръководени от пастори и презвитери (светски лица) 

с много опростен култ и богослужение. 
70 Последователи на църквата на Емануел Сведенборг – шведски учен, фи-

лософ и християнски мистик, който твърди, че получава видения и сънови-

дения; написва 18 богословски произведения, обявени за ерес. 
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Ересите 

Всяка църква извлича своето изповедание от непрекъсна-

тата традиция, предадена от Христос и апостолите. И наистина, 

всяко християнско изповедание, произлизащо от Христос, неиз-

бежно е трябвало да достигне до сегашното поколение чрез добре 

познати традиции. Но това не доказва, че само една от тях е била 

несъмнено вярна, а всички останали са изключени. 

Всеки клон на дървото расте, свързан с корена; фактът, че 

всеки произлиза от един и същи корен, по никакъв начин не до-

казва, че той е единственият. Същото е и с църквите. Всяка цър-

ква представя точно такива доказателства за своята приемстве-

ност и дори чудеса в полза на своята истинност, каквито и оста-

налите; така че стриктното и точно определение какво представ-

лява църквата, е само едно (не като нещо фантастично, което би 

ни се искало, а като това, което е и е било в действителност): 

събрание от хора, които твърдят за себе си, че напълно и единс-

твено притежават истината. 

Именно тези събрания, впоследствие превърнали се в 

мощни институции с подкрепата на властите, са били основна 

пречка за разпространението на истинското разбиране на Христо-

вото учение. И не би могло да бъде иначе – главната особеност на 

учението, различаваща го от всички останали, се е състояла в това, 

че хората, които са го приемали, все повече и повече са се стре-

мили да го разбират и изпълнят, но църквата все така утвържда-

вала своето пълно и окончателно разбиране и реализиране. 

Колкото и странно да изглежда за нас, които сме възпитани 

в лъжливото учение на църквата като християнска институция и в 

презрение към ереста – но само към тази, която е била наречена 

ерес и е имала истинско движение, т.е. била е истинско християн-

ство, – тя преставала да съществува само тогава, когато спирала 

движението си и също се прикрепвала към неподвижните струк-

тури на църквата. 

Всъщност какво е ерес? Прочетете отново всички богослов-

ски писания, които разглеждат темата, и потърсете това, което 

първоначално е дадено като определение, тъй като всяко богосло-

вие говори за истинско учение сред лъжливите около него (т.е. 

сред ересите), но никъде няма да намерите дори подобие на 
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някаква дефиниция на ерес. 

Пример за пълното отсъствие на каквото и да било уточне-

ние какво се има предвид под думата „ерес“, са разсъжденията на 

християнския историк и учен Е. дьо Пресансе71 в книгата му „Ис-

тория на догмата“72 с епиграф „Христос е Църквата“. Ето какво 

казва в предговора на стр. 3: 

Знам, че сме изправени пред предизвикателството да оп-

ределим (т.е. да наричаме ереси) направленията, с които пър-

вите отци са се борили толкова усърдно. Самото наименова-

ние „ерес“, изглежда, е посегателство върху свободата на съ-

вестта и мисълта. Но ние от своя страна не можем да споде-

ляме такива скрупули, които не биха довели до нищо друго, 

освен да отнемат отличителния характер на християнството. 

И след като посочва, че след Константин църквата наистина 

злоупотребява с властта си, като набелязва и преследва несъглас-

ните еретици, на стр. 4, обсъждайки ранния период, той пише: 

Църквата е свободно сдружение, отделянето от нея 

носи само ползи. Полемиката, свързана със заблудата, е осъ-

ществима само въз основа на мислите и чувствата. Все още 

не е разработена обща и единна догматична форма; личните 

разногласия се проявяват свободно както на Изток, така и 

на Запад; теологията въобще не е прикована към неизменни 

формули. Ако сред цялото това несъгласие проблясва фонът 

на общите вярвания, тогава нямаме ли право да виждаме в 

него не окончателно оформена система, изградена от авто-

ритетни представители на една или друга школа, а самата 

вяра в нейната най-чиста мотивация и най-непосредствено 

проявление? Ако се окаже, че именно това единство във 

всички основни вярвания се бунтува срещу едно или друго 

направление, тогава не сме ли в правото си да заключим, че 

то е в противоречие с главните принципи на християнст-

вото? И такова заключение няма ли да се превърне в пълна 

увереност, когато в отхвърленото от църквата учение раз-

познаем характеристиките на една или друга остаряла 

 
71 Едмон дьо Пресансе (1824–1891) – френски пастор в Евангелската църква, 

политически оратор и сенатор, автор на книги с библейски изследвания. 
72 Edmond Dehault de Pressense. L’histoire Du Dogme. Paris, 1869. 
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религия? Ако приемем, че гностицизмът73 и ебионизмът74 са 

легитимни форми на християнската мисъл, тогава трябва 

смело да признаем, че изобщо не съществува християнска 

мисъл, нито отличителен характер, по който тя може да 

бъде разпозната. Под предлог, че ще я разширим, ние ще я 

премахнем напълно. По времето на Платон никой не би пос-

мял да изрази одобрението си на такова учение, в което те-

орията на идеите не би се вместила, и този, който би си по-

мислил да причисли Епикур75 или Зенон76 към учениците на 

Академията77, би разсмял цяла Гърция. Затова нека допус-

нем, че ако съществува религия или учение, наречено хрис-

тиянство, тогава то би могло да има своите ереси. 

Изводите на автора се свеждат до това, че всяко съждение, 

което противоречи на съвкупността от догми, изповядвани в мо-

мента, е ерес. Но в определен момент и на определено място как-

вото и да изповядват хората, някой ден то може да се превърне в 

критерий за истинност. Всичко се свежда до Ubi Christus, ibi 

ecclesia – Христос е там, където сме ние. 

Всяка т.нар. ерес, признавайки за истина това, което изпо-

вядва, по същия начин може да намери неговото последователно 

изясняване в историята на църквата, да използва в своя полза 

всички аргументи на Пресансе и да нарече истинско християнско 

само собственото си изповедание, което всъщност са правили и 

правят всички ереси… 

Единственото определение за ерес (αἵρεσις означава „част“) е 

това, което събранието от хора дава на всяка идея, противоречаща 

на част от учението, което изповядва. По-специфичното значение, 

което най-често му се приписва, е мнението, че опровергава цър-

ковното учение, установено и поддържано от светските власти. 

 
73 Синкретично религиозно движение, съдържащо различни вярвания. 
74 Юдео-християнско движение по време на ранното християнство. Главното 

вярване на последователите му било, че Исус е бил човек, а не Бог. 
75 Древногръцки философ, автор на около 300 трактата, основател на много 

демократична за времето си философска школа, известна под името „Гради-

ната на Епикур“. 
76 Древногръцки философ. 
77 Платонова академия – древногръцка философска школа, основана от Пла-

тон през 387 г.пр.Хр. в Древна Атина. 
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Има едно забележително, малко известно, но с огромна важ-

ност произведение78 на Готфрид Арнолд79, който разглежда точно 

тази тема и показва цялата незаконност, произволност, безсмис-

леност и жестокост при използването на думата „ерес“ в смисъла 

на отхвърляне. Книгата му е опит да се опише историята на хрис-

тиянството като история на ересите. В увода авторът повдига ре-

дица въпроси: 1) за онези, които създават еретици; 2) за онези, ко-

ито са превърнати в еретици; 3) за самия предмет на ереста; 4) за 

начина на създаване на еретици и 5) за целите и последствията от 

създаването на еретици. Във всяка една от тези точки той поставя 

още десетки въпроси, отговорите на които по-късно дава, цити-

райки съчинения на известни богослови, но най-важното е, че ос-

тавя читателя сам да направи изводите си от изложеното в цялата 

книга. Ще дам примери за тези въпроси, които отчасти включват 

и техните отговори. 

Във въпрос 7 от точка 4, в която говори как се създават ере-

тици, той казва следното: „Цялата история не показва ли, че най-

големите творци на еретици и майстори на това дело са били 

именно мъдреците, от които Отецът е скрил своите тайни, т.е. ли-

цемери, фарисеи и законотворци, съвършено безбожни и извратени 

хора?“. Във въпроси 20 и 21 пита: „В покварените времена на хрис-

тиянството лицемерите и завистниците не са ли отхвърляли точно 

онези благословени с дарби от Бога, които биха били високо почи-

тани в дните на чистото християнство? И обратното, хората, които 

в периода на упадък на християнството са се издигали над всички 

и са провъзгласявали себе си за учители на най-чистото християнс-

тво, нямаше ли да бъдат признавани за най-срамните еретици и ан-

тихристи по времето на апостолите и учениците на Христос?“. 

Между другото, изказвайки в тези въпроси идеята, че сло-

весното изразяване на същността на вярата, изисквано от църк-

вата, и отклонението, считано за ерес, никога не биха могли да 

покрият напълно самия мироглед на вярващия и затова изисква-

нето вярата да бъде изразявана с определени думи е пораждало 

 
78 Unparteusche Kirchen und Ketzer-Historie, 1729 (Безпартийни църкви и ис-

тория на ересите). 
79 Готфрид Арнолд (1666–1714) – немски лутерански богослов и историк. 
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ереси, във въпрос 21, 31 и 33 Арнолд пише: 

Ако божествените дела и мисли изглеждат на човека 

толкова големи и задълбочени, че той не намира подходящи 

думи, за да ги изрази, то следва ли да бъде обявен за еретик 

само защото не може съвсем точно да изкаже концепцията 

си? И каква е била причината в ранния период да не е имало 

ереси, ако не тази, че християните са се преценявали по-

между си не по словесни изрази, а по сърце и дела, с пълната 

свобода да изказват мислите си, без страх да бъдат приети 

за еретици? Ако духовенството е искало да се отърве от ня-

кого или да го погуби, най-обикновеният и най-лесен начин 

за църквата не е ли бил да постави под съмнение неговите 

възгледи, да хвърли върху му еретически плащ и така да го 

осъди и елиминира? […] 

Макар да е вярно, че сред т.нар. еретици е имало гре-

хове и заблуди, не по-малко вярно и очевидно от безброй-

ните цитирани тук примери (от историята на църквата и 

ереста) е, че няма и не е имало нито един искрен и съвестен 

човек с някакво влияние, който да не е бил погубен от цър-

ковниците от завист или поради други причини. 

Така че значението на думата „ерес“ се е разбирало още 

преди почти 200 години и въпреки това се използва и до днес. Не 

може и да бъде другояче, докато съществува понятието „църква“. 

Ереста е обратната страна на църквата. Където има църква, трябва 

да има и ерес. Църквата е събрание от хора, които твърдят за себе 

си, че притежават несъмнената истина. Еретици са онези, които 

не признават несъмнеността на църковната истина. 

Ереста е проява на движение в църквата, опит да се разрушат 

нейните закостенели твърдения, опит за живо разбиране на учени-

ето. Всяка крачка напред в неговото осъзнаване и прилагане е била 

правена от еретици: Тертулиан, Ориген, Августин, Хус80, Савона-

 
80 Ян Хус – национален герой, проповедник, философ и идеолог, за кратко 

време преподавател и ректор на Пражкия университет. Неговите последова-

тели са известни по-късно като „хусити“. Католическата църква счита про-

поведите му за еретични и поради това той е отлъчен от Църквата, а по-късно 

изгорен на клада. Неговата смърт отприщва военния конфликт от 1419 до 

1434 г., наречен Хуситски войни. 
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рола81, Лутер, Хелчицки и др. И не би могло да бъде иначе. 

Ученикът на Христос, за когото учението се състои в него-

вото вечно все по-задълбочено и по-задълбочено разбиране, в по-

обширното му прилагане и в движението му към съвършенство, 

именно защото е Христов ученик, не може да твърди за себе си 

или за друг, че го осъзнава и изпълнява напълно, а още по-малко 

може да твърди това за някакво събрание. На каквато и степен на 

разбиране и съвършенство да се намира, той винаги усеща недос-

татъчността на яснотата и прилагането, до които е достигнал, и 

непрестанно се стреми да ги развие. И затова твърдението за себе 

си или за група, че аз или ние разбираме и изпълняваме Христо-

вото учение безпогрешно и напълно, всъщност е отричане от духа 

на същото това учение. 

Църквите и Христовото учение в миналото 

Колкото и странно да изглежда, църквата като църква винаги 

е била и не може да не бъде институция, не само отдалечена, но и 

направо враждебна към Христовото учение. Ненапразно Волтер я е 

нарекъл безчестна; ненапразно всички или почти всички т.нар. 

християнски секти са я признавали и я признават за блудницата, за 

която пророкува Откровение; ненапразно историята на църквата е 

история на най-големите зверства и ужаси. Църквите като църкви 

не са институции, чиито основи са християнските принципи, макар 

и донякъде отклонени от правия път, както мнозина смятат; църк-

вите като църкви, като събрания, които отстояват своята непогре-

шимост, са антихристиянски институции. Между църквите като 

църкви и християнството не само няма нищо общо, освен името, но 

и те са два напълно противоположни и враждебни един към друг 

принципа. Единият съдържа гордост, насилие, самоутвърждаване, 

неподвижност и смърт, а другият – смирение, покаяние, покорност, 

движение и живот. 

Не може да служите на тези двама господари едновре-

менно82, трябва да изберете единия или другия. 

Църковните служители от всички деноминации се опитват да 

се представят като привърженици на движението в християнството, 

 
81 Джироламо Савонарола – италиански свещеник. 
82 „Никой не може да служи едновременно на двама господари.“ (Мат. 6:24) 
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особено напоследък: правят компромиси, стремят се да коригират 

промъкналите се в структурите им злоупотреби и казват, че само за-

ради тях не бива да се отрича самият принцип на християнската цър-

ква, която единствена може да бъде посредник между хората и Бога 

и да обединява всички. Но това е несправедливо. Църквите не само 

никога не са обединявали, но и винаги са били една от основните 

причини за разединението на хората, за омразата им едни към други, 

за войните, кланетата, инквизициите, вартоломеевите нощи и т.н., 

никога не са служили като посредници между хората и Бога, което 

не само не е необходимо, но и е направо забранено от Христос, дал 

учението си директно на всеки човек. Точно обратното – църквите 

поставят мъртви форми на мястото на Бога и не само не го разкриват, 

а дори замъгляват разбирането за него. Възникнали от неразбиране 

и поддържани от неразбиране, църквите със своята неподвижност не 

могат да не преследват и прогонват всяко разбиране на учението. 

Опитват се да скрият това, но е невъзможно, защото всяко движение 

напред по пътя, указан от Христос, руши тяхното съществуване. 

Ще слушате и четете статии и проповеди, в които църков-

ните писатели от всички изповедания на новото време говорят за 

християнските истини и добродетели, ще слушате и четете тези 

изкусно отработвани с векове аргументи и увещания, понякога ся-

каш искрени, и ще сте готови да се усъмните, че църквите са спо-

собни да бъдат враждебни към християнството: „Не е възможно 

тези, които са поставили хора като хризостоми83, фенелони84, бот-

лери и други проповедници, да са били зле настроени“. Ще ви се 

иска да кажете: „Църквите може да са се отклонявали от христи-

янството, да са правили грешки, но не биха могли да бъдат враж-

дебни към християнството“. Но като погледнете плодовете, за да 

оцените дървото, както е учил Христос, ще видите, че те са гнили, 

а последствията от тяхната дейност са извращение на християнс-

твото, и няма да можете да не признаете, че колкото и добри да са 

били хората в нея, делото на църквата, в която са участвали, е било 

 
83 От Хризостом, или Златоуст – гръцко прозвище, епитет, приписван на 

много оратори, философи и богослови, който по-късно става име. Най-из-

вестната личност с това прозвище е св. Йоан Златоуст. 
84 От Франсоа Фенелон – френски католически архиепископ, богослов, поет 

и писател. 
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нехристиянско. Добротата и достойнството на всички, които са ѝ 

служили, са били доброта и достойнство на самите личности, но 

не и на делото, за което са допринасяли. Всички те – Франциск от 

Асизи85 и Франциск дьо Лоб, нашият Тихон Задонски86, Тома 

Кемпийски87 и др. – са били добри хора, независимо че са се от-

дали на враждебно към християнството дело и са щели да бъдат 

още по-добри и по-достойни, ако не бяха изпаднали в заблудата, 

на която са служили. 

Но защо да говорим и да съдим за миналото, което може да ни 

е лъжливо представено и малко познато – църквите със своите ос-

нови и дейност не са в миналото, те са пред нас сега и можем да ги 

преценим реално по техните дела и въздействието им върху хората. 

Руската църква и Христовото учение днес 

Каква е дейността на църквите сега? Как влияят на хората? 

Какви са делата им у нас, сред католиците, сред протестантите от 

всички деноминации; какви са действията им и последствията от тях? 

Дейността на нашата руска, т.нар. православна църква е пред 

очите на всички и това е несъмнен факт, който не може да бъде 

скрит и за който не може да се спори. Какво прави такава огромна, 

интензивно действаща институция, състояща се от половинмили-

онна орда, струваща десетки милиони на хората? Дейността на на-

шата църква е да внушава с всички възможни средства на стомили-

онната маса онези назадничави, остарели, понастоящем напълно 

неоправдани вярвания, които някога са били изповядвани от чужди 

на руския народ хора и в които почти никой вече не вярва, често 

дори и самите им разпространители. Насаждането на тези чужди, 

остарели и нямащи вече никакъв смисъл за съвременното общество 

формули на византийското духовенство за троицата, Божията 

майка, тайнствата, благодатта и т.н. е част от дейността на руската 

църква; друга част е дейността ѝ по поддържане на идолопоклон-

 
85 Св. Франциск от Асизи (1181–1226) – римокатолически монах, основател 

на Ордена на миноритите, по-известен като Францисканския орден. 
86 Тихон Задонски (1724–1783) – руски православен епископ и духовен пи-

сател, прославен като светец на Православната църква. 
87 Тома Кемпийски (1380–1471) – германско-холандски каноник от края на 

Средновековието. 



Божието царство е вътре във вас 

68 

ничеството в най-прекия смисъл на думата: почитане на свети 

мощи, икони, принасяне на жертви към тях и очаквания те да из-

пълняват желания. Няма да споменавам това, което духовенството 

говори и пише с оттенък на научност и либерализъм в духовните 

списания, а ще кажа какво наистина правят по цялата огромна 

руска земя сред сто милиона души. На какво учат народа така усър-

дно, неумолимо и настойчиво навсякъде и по един и същи начин? 

Какво се изисква от него по силата на т.нар. християнска вяра? 

Започвам от самото начало. При раждането на дете духовни-

ците учат, че трябва да се прочете молитва на него и майката, която 

да ги очисти, тъй като без нея родилката е нечиста. За тази цел пред 

образите на светиите, наричани направо богове, свещеникът взема 

детето в ръце, чете заклинателни думи и така очиства майката. 

След това се внушава на родителите, дори се изисква от тях чрез 

заплахи за наказание при неизпълнение, че детето непременно 

трябва да бъде кръстено, т.е. свещеникът трябва да го потопи във 

вода три пъти, да прочете неразбираеми за никого думи и да из-

върши още по-неразбираеми действия: мазане на различни части 

на тялото с масло, стригане на коса, духане и плюене по въобра-

жаем дявол от кръстника. Всичко това би трябвало да очисти де-

тето и да го направи християнин. После се втълпява на родителите, 

че то трябва да се причести, т.е. да му се даде да изяде частица от 

Христовото тяло във вид на хляб и вино, в резултат на което да 

приеме в себе си Христовата благодат и пр. Следва внушението, че 

детето трябва да бъде научено да се моли според възрастта си, ко-

ето означава, че трябва да застава точно пред дъските с изрисувани 

лица на Христос, Божията майка, светиите, да се покланя с глава 

или цяло тяло, а с дясната си ръка, със свити по познатия начин 

пръсти, да докосва челото, раменете и корема си, като произнася 

славянски думи, най-употребяваните и най-втълпявани от които 

са: „Богородице, дево, радвай се…“ и т.н. После на възпитаника се 

внушава, че винаги при вида на църква и икона трябва да прави 

същото, т.е. да се кръсти. След това му се втълпява, че по празни-

ците (дните, в които Христос се е родил, макар никой да не знае 

кога е станало; когато е бил обрязан; когато е починала Божията 

майка; когато е бил пренесен кръст, била е внесена икона, някой 

свят безумец е имал видение и т.н.) трябва да се облича в най-
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хубавите си дрехи, да ходи на църква, да купува и поставя свещи 

пред образите на светците, да подава бележки, поменици и хлябове 

за изрязване на триъгълници в тях, а после да се моли много пъти 

за здравето и благоденствието на царя и архиереите, за себе си и 

делата си, а накрая да целува кръста и ръката на свещеника. 

Като допълнение към молитвите на възпитаника се внушава, 

че трябва да пости поне веднъж годишно. Говеенето означава да 

влезе в църква и да разкаже за греховете си на свещеника, за което 

споделяне пред непознат се предполага, че ги очиства напълно, но 

после трябва да изяде парче хляб и да пие вино от лъжица за още 

по-голямо очистване. След това му се втълпява, че ако мъж и жена 

искат плътското им общуване да бъде свято, те са длъжни да отидат 

в църква, да сложат метални корони, да пият питие, да обиколят три 

пъти масата под звуците на църковно пеене и чак тогава то ще стане 

свято и много по-специално от всички останали. 

В живота пък се внушава на всеки човек, че трябва да спазва 

следните правила: да не яде месо и мляко в определени дни; в други 

определени дни да бъдат отслужвани молебени и панихиди за мър-

твите; по празници пък да приема свещеник, да му дава пари, а ня-

колко пъти в годината да взема от църквата дъски с изображения, 

които да се носят върху кърпи по нивите и домовете. Преди смъртта 

се внушава, че той непременно трябва да яде хляб и да пие вино от 

лъжица, а още по-добре е, ако успее да се помаже с масло. Това 

подсигурява благото му в бъдещия живот. След смъртта му на близ-

ките се втълпява, че за спасението на душата на починалия е по-

лезно да се сложи лист хартия с молитва в ръката му; също така е 

полезно над мъртвото тяло да се чете от добре познатата книга и 

името му да се произнася в църквата в определено време. 

Това се счита за задължителна вяра за всички. 

Но ако някой иска специално да се погрижи за душата си, 

тогава се внушава, че най-доброто подсигуряване на блаженство 

в отвъдния свят се постига само ако дари пари на църкви и манас-

тири, защото така светите хора в тях се задължават да се молят за 

него. Според тази вяра спасително за душата също така е ходенето 

по манастири и целуването на изложените икони и мощи, защото 

те съсредоточават в себе си особена святост, сила и благодат и 

близостта до такива предмети – докосването, целуването, поста-
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вянето на свещи пред тях, пълзенето и молебените пред тези све-

тини – допринася много за спасението. 

А тази вяра – и никоя друга – се нарича православна, т.е. 

истинска, и като християнска вече много векове се насажда у хо-

рата с всички сили и в момента с особено усърдие. И нека не каз-

ват, че православните учители са убедени, че същността на учени-

ето е в нещо друго, а това са само стари форми, които няма нужда 

да бъдат унищожавани. Това не е вярно – в цяла Русия всички ду-

ховници внушават с особено усърдие единствено тази вяра. Няма 

нищо друго. За другото се говори и пише в столиците, но сред 

стомилионния народ се прави само това и се втълпява само това и 

нищо друго. За другото духовниците разговарят, но внушават с 

всички възможни средства единствено тази вяра. 

Такива неща, както и поклонението пред хора и икони са 

включени в богословието, в катехизиса; на това усърдно учат на-

рода на теория и практика с всички средства на тържествеността, 

блясъка, авторитета и насилието; хипнотизират го, заставят го да 

вярва и ревниво пазят тази вяра от всеки опит той да бъде освобо-

ден от дивите суеверия. 

Както казах по-рано по повод книгата си, учението и думите 

на Христос за несъпротивлението на злото дълги години бяха обект 

на подигравки и панаирджийски шеги пред очите ми и църковни-

ците не само не им се противопоставяха, но и насърчаваха това све-

тотатство; но опитайте се да кажете една непочтителна дума за 

грозния идол на име Иверска88, кощунствено разнасян из Москва 

от пияни хора, и ще се надигне стон на възмущение от същите тези 

православни църковници. Проповядва се само външният култ към 

идолопоклонничеството. И нека не казват, че едното не пречи на 

другото, че „трябва да се прави и не трябва да се изоставя“, че 

„всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не 

постъпвайте; понеже говорят, а не вършат“89. Последното е казано 

за фарисеите, които изпълнявали всички външни предписания на 

 
88 Иверска икона – православна икона на Дева Мария с Младенеца. Ориги-

налът се намира в Иверския манастир на Атон, Гърция. Атонският монах 

Ямвлих прави нейно копие, което пристига в Москва на 13 октомври 1648 г. 

и е наречено „голямата светиня на Руската православна църква“. 
89 Мат. 23:3. 
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закона, и затова думите „което ви заръчат, правете“, отнасящи се за 

извършването на обреди и пропускането на добрите дела, имат 

точно обратния смисъл на този, който църковниците искат да им 

придадат – че заповедта е обредите да бъдат спазвани. Външният 

култ и служението на милостта и истината са трудно съвместими – 

в повечето случаи едното изключва другото. Така е било при фари-

сеите, така е и сега при църковните християни. 

Ако човек може да бъде спасен чрез изкупление, тайнства и 

молитви, тогава добрите дела вече не са му нужни. 

Проповедта на планината или Символът на вярата? Не може 

да вярвате и в двете. Църковниците избраха второто – Символът 

на вярата се учи и чете като молитва в храмовете, а Проповедта на 

планината е изключена дори от четенията на Евангелията, така че 

енориашите никога няма да я чуят в църквите, освен когато се чете 

цялото Евангелие. И не би могло да бъде иначе – хората, вярващи 

в един зъл и безразсъден Бог, който е проклел човешкия род, при-

несъл е сина си в жертва и е обрекъл други на вечни мъки, не мо-

гат да вярват в Бога на любовта. Човек, който вярва в Бога Хрис-

тос, идващ в славата90 да съди и наказва живите и мъртвите, не 

може да вярва в Христос, изискващ от него да обърне другата си 

буза, да не критикува, да прощава и да обича враговете си. Човек, 

вярващ в боговдъхновеността на Стария завет и светостта на Да-

вид, който на смъртния си одър завещал да бъде убит старецът, 

който го обидил и когото самият той не могъл да убие, защото бил 

обвързан с клетва, и подобни мерзости, изпълващи старата книга, 

не може да вярва в нравствения закон на Христос. Човек, който 

вярва в учението и проповедите на църквата за съвместимостта на 

наказанията и войните с християнството, вече не може да вярва в 

братството на всички хора. 

Основното е, че вярващите в спасението чрез изкупление 

или тайнства вече не могат да влагат всичките си сили в прилага-

нето на нравственото учение на Христос в живота си. 

Човек, научен на богохулното църковно учение, че не 

може да се спаси със собствени сили и че има друго средство, 

неизбежно ще прибегне към това средство, а не към собствените 

 
90 „Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ан-

гели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му.“ (Мат. 16:27) 
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си сили, на които, уверяват го, е грях да се надява. Църковното 

учение – всяко със своите изкупления и тайнства – изключва 

Христовото, най-вече православното, със своето идолопоклон-

ничество. Църковниците биха отговорили: „Но самите хора ви-

наги са вярвали така, по този начин вярват и сега. Цялата история 

на руския народ го доказва. Не може да го лишавате от неговата 

традиция“. Именно в това е измамата. Някога хората наистина са 

изповядвали нещо подобно на това, което църквата проповядва 

сега, макар че далеч не е било същото – наред с фанатизма от 

икони, таласъми, мощи и едноседмични празници с венци и 

брези, у тях винаги е имало дълбоко нравствено разбиране на 

християнството, каквото никога не е имало в цялата църква, сре-

щало се е само у нейните най-добри представители; но народът 

въпреки всички пречки, които държавата и църквата са поста-

вили пред него, отдавна вече притежава в най-добрите си предс-

тавители тази груба степен на разбиране, което проличава от 

спонтанно пораждащите се навсякъде рационалистически секти, 

от които сега Русия гъмжи и с които духовниците така неус-

пешно се борят... Хората вървят напред в осъзнаването на нрав-

ствената и житейската страна на християнството. И именно тук 

се появява църквата не със своята подкрепа, а с усърдни внуше-

ния на отживялото езичество в неговия завършен вид, в желани-

ето си да тласне народа обратно в мрака, от който той с толкова 

усилия се е измъкнал. 

Ние не учим хората на нищо ново, а само на онова, в което те 

вярват, но в по-съвършен вид, казват свещениците. Това е като да 

вържеш растящо пиленце и да го натъпчеш обратно в черупката, от 

която е излязло. Представата как скупчени хора се мамят един друг, 

борейки се да се измъкнат от омагьосания кръг, често ме е поразя-

вала с комичността си, но всъщност последствията са ужасни. 

Първият въпрос, първото съмнение на започващия да мисли 

руснак беше за излаганите икони и особено за мощите: вярно ли е, 

че са нетленни и че от тях произлизат чудеса? Стотици и хиляди хора 

си задават тези въпроси и се затрудняват да отговорят главно заради 

факта, че архиереи, митрополити и всички високопоставени лица се 

прекланят пред мощите и чудотворните икони. Ако попитат високо-

поставените защо го правят, те ще им отговорят, че е заради народа, 
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а народът пък го прави, защото го правят високопоставените. 

Дейността на руската църква въпреки целия този външен 

блясък на съвременност, ученост, духовност, който нейните чле-

нове започват да прилагат в своите съчинения, статии, списания и 

проповеди, се състои не само в поддържането на хората в това 

грубо и диво идолопоклонничество, в което са се озовали, но и в 

укрепването и разпространението на суеверието и религиозното 

невежество, размивайки жизненото им разбиране за християнст-

вото, което носят в себе си наред с идолопоклонничеството. 

Спомням си, че веднъж бях в дюкяна за книги на Оптина 

пустиня91, докато един старец избираше божествени книги за гра-

мотния си внук. Монахът му тикаше описания на мощи, празници, 

явяване на икони, псалтира и пр. Попитах стареца дали има Еван-

гелието. Не, отговори. Дайте му руското Евангелие, казах на мо-

наха. Не е за тях, отвърна ми той. 

Това е накратко за дейността на нашата църква. 

Но това е така само във варварска Русия, ще каже европейс-

кият или американският читател. И тази преценка ще бъде спра-

ведлива, но само дотолкова, доколкото се отнася за правителст-

вото, което помага на руската църква да върши своите омайващи 

и развращаващи действия. 

Католическата църква и Христовото учение днес 

Вярно е, че никъде в Европа няма такова деспотично прави-

телство и до такава степен в съгласие с господстващата църква, 

затова участието на властта в развращаването на хората е най-

силно в Русия. Но не е вярно, че руската църква се различава по 

някакъв начин по своето влияние върху народа от която и да било 

друга. Всички са едни и същи навсякъде и ако католическата, ан-

гликанската и лутеранската нямат подръка покорно правителство 

като руското, това не се дължи на липса на желание да се възпол-

зват от такова. 

Църквата като църква, каквато и да е тя – католическа, анг-

ликанска, лутеранска, презвитерианска и всяка друга, доколкото е 

църква, – не може да не се стреми към същото като руската: да 

 
91 Манастирът „Свято-Веденска Оптина пустиня“ e един от най-старите в 

Русия. Намира се на брега на река Жиздра, недалеч от град Козелск. 
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скрие истинския смисъл на Христовото учение и да го замени със 

свое, което не обвързва с нищо, изключва възможността за разби-

ране на истинското и най-важното, оправдава съществуването на 

жреци, чиято прехрана е за сметка на народа. 

Нима католическата църква е правила и прави нещо раз-

лично със забраната да се чете Евангелието и с изискването за 

сляпо подчинение на религиозните водачи и на непогрешимия 

папа? Нима проповядва нещо различно от това, което проповядва 

руската? Същият външен култ, същите мощи, чудеса и статуи, 

включително чудотворните катедрали „Нотр Дам“ и процесиите. 

Същите възвишено мъгляви съждения за християнството в кни-

гите и проповедите, а когато се стигне до дела, тогава се поддържа 

най-грубо идолопоклонничество. 

И нима не се прави същото в англиканството, лутеранството 

и цялото протестантство, формирани в църквата? Същите изиск-

вания към стадото да вярва в догми от IV век, загубили всякакъв 

смисъл за съвременните хора, и същите изисквания за идолопок-

лонничество ако не пред мощи и икони, то пред съботния ден и 

буквата на Библията. 

Цялата тази дейност цели да прикрие същинските изисква-

ния на християнството и да ги замени с нищо незадължаваща вън-

шност и cant92, както много добре го определят англичаните, ко-

ито са особено податливи. Такава дейност е особено видна в про-

тестантството, защото това изповедание дори няма извиненията 

от древността. И нима не се случва същото и в днешния ривайва-

лизъм93 – обновения калвинизъм94, евангелизъм, от който се е из-

родила армията на спасението? 

Точно както е еднаква позицията на църковните учения – че 

трябва да положат всички усилия да прикрият учението на 

 
92 Свещенолюбиво лицемерно набожно говорене. 
93 Движение в протестантството, възникнало през XVIII век в отговор на 

превръщането на християнството в официално морално учение. Основната 

характеристика е акцентът върху преживяването на лична среща с Бога и 

наближаващото Второ пришествие на Исус Христос. 
94 Богословска система, развита въз основа на възгледите на Реформацията 

от XVI век и наименувана на един от бащите на реформаторското мислене 

Жан Калвин (1509–1564). Системата набляга на господството на Бога над 

всичко тленно и земно. 
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Христос, чието име използват, – така са еднакви и техните трикове. 

Несъответствието между всички църковни изповедания и 

Христовото учение всъщност е толкова голямо, че са необходими 

особени старания, за да се скрие от хората. Само трябва да се за-

мислим за позицията на всеки възрастен – както образован, така и 

най-глупавия човек на нашето време, натрупал витаещите във въз-

духа понятия за геология, физика, химия, космология, история, – 

когато за първи път направи съзнателна връзка с внушените му в 

детството и поддържани от църквата вярвания, че Бог е създал 

света за шест дни, като светлината е създал преди слънцето; че Ной 

е набутал всички животни в своя ковчег; че Исус също е Бог-син, 

който за известно време е творил всичко; че този Бог е слязъл на 

земята заради греха на Адам; че възкръснал, възнесъл се, седи от 

дясната страна на отца и в някакъв момент ще дойде от облаците да 

съди света и т.н. В крайна сметка всички тези вярвания, разрабо-

тени от хората през IV век и имащи известен смисъл за тях по онова 

време, нямат абсолютно никакъв смисъл днес. Съвременният човек 

може да повтаря тези думи, но не може да вярва в тях, защото 

всички те приличат на твърдението, че Бог живее на небето, че то 

се разтворило и оттам гласът казал, че Христос е възкръснал, отле-

тял на небето и пак ще дойде някъде от облаците и т.н., което в 

наши дни звучи напълно нелепо. Възможно е някой, който смята 

небето за краен, твърд свод, да вярва или да не вярва, че е било съз-

дадено от Бог, че се е разтворило и Христос е отлетял на него, но за 

всички нас тези думи нямат никакъв смисъл. Хората на нашето 

време могат само да вярват, че в това трябва да се вярва, което и 

правят, но не могат да вярват в нещо, което е абсурдно за тях. 

Ако пък такива изрази са алегорични и изразяват същността 

на първообразите, то тогава знаем, че първо, не всички църковници 

са съгласни с това, а напротив, мнозинството настоява за разбиране 

на Свещеното писание в буквалния смисъл, и второ, тълкуванията 

са твърде различни и не се потвърждават с нищо. Но дори човек да 

иска да застави себе си да вярва в църковното учение, начинът, по 

който се преподава – всеобщото разпространение на грамотността 

и Евангелията и общуването между хората от различни вероизпо-

ведания – представлява друго, още по-непреодолимо препятствие. 

В крайна сметка съвременният човек трябва просто да купи 
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Евангелието за три копейки и да прочете ясните, неподлежащи на 

претълкуване думи на Христос към самарянката, че Отец се нуж-

дае от поклонници не в Йерусалим, не на тази или онази планина, 

а от поклонници в духа и истината; или думите, че християнинът 

трябва да се моли не като езичник в храмове и на открито, а тайно, 

т.е. в килера си; или че Христовият ученик не трябва да нарича 

никого отец или учител – достатъчно е само да прочете тези думи, 

за да се увери, че духовните пастири, които се наричат така в про-

тиворечие с Христовото учение и които спорят помежду си, не 

могат да бъдат никакви авторитети и че учението на църковни-

ците не е християнство. 

Но и това не е достатъчно – ако човекът на нашето време про-

дължава да вярва в чудеса и не чете Евангелието, общуването с хора 

от други изповедания и религии, което стана толкова лесно днес, ще 

го накара да се усъмни в истинността на вярата си. Ако не е виждал 

такива, ще му е лесно да вярва, че единственото истинно изповеда-

ние е неговото. Достатъчно е обаче един мислещ човек да се изправи, 

както непрестанно се случва сега, пред еднакво добри и лоши хора с 

различни изповедания, взаимно осъждащи вярата си, за да се усъмни 

в истинността на своята. В наше време в църковната вяра може да 

остане само някой, който е напълно невеж или съвършено равноду-

шен към въпросите на живота, утвърждавани от религията. 

Колко усилия са нужни на духовниците, въпреки всички 

разрушителни за вярата условия, да продължават да строят цър-

кви, да отслужват литургии, да проповядват, да учат, да покръст-

ват и най-важното – да получават за това огромни възнаграждения 

като всички свещеници, пастири, интенданти, суперинтенданти, 

игумени, архидякони, епископи и архиепископи? Необходими са 

особени, свръхестествени усилия. И те ги полагат, ставайки все 

по-усърдни и по-усърдни. У нас, в Русия, освен всичко друго, се 

използва и елементарно грубо насилие от страна на покорната на 

църквата власт. Хората, които се отклоняват от външния израз на 

вярата и го изказват, биват директно наказвани или лишавани от 

права; тези, които се придържат стриктно към него, биват възнаг-

раждавани и им се дават права. 

Така постъпват православните църкви, но и всички оста-

нали без изключение се възползват от такива средства, основното 
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от които сега се нарича хипнотизация. Всички изкуства, от архи-

тектурата до поезията, са пуснати в ход, за да въздействат непрес-

танно върху душите на хората и да ги омайват. Нуждата от хип-

нотизиращ ефект върху масите е особено очевидна при привежда-

нето им в зашеметено състояние вследствие на дейността на ар-

мията на спасението, която използва нови, непривични за нас 

средства – фанфари, барабани, песни, знамена, одежди, шествия, 

танци, драматични постановки и сълзи. Всичко това ни поразява 

само защото методите са нови, но нима и старите в храмовете не 

са същите – специално осветление, злато, блясък, свещи, хор, ор-

ган, камбани, одежди, сълзливи проповеди и т.н.? 

Но колкото и да е силно въздействието на хипнотизацията, 

все пак това не е главната и най-пагубна дейност на църквите. Глав-

ната и най-пагубната им дейност е насочена към заблуждаването на 

децата – точно същите деца, за които Христос е казал: горко на 

онзи, който съблазни само едно от малките95. Още с първото про-

буждане на съзнанието на детето започват да го мамят, тържест-

вено да му внушават това, в което самите възрастни не вярват, и го 

внушават дотогава, докато измамата не се срасне с природата му 

посредством навика. Малките са усърдно заблуждавани за най-важ-

ното в живота и когато измамата до такава степен се е сляла със 

същността им, че вече е трудно да се измъкнат, тогава пред тях се 

разкрива целият свят на науката и реалността, който по никакъв на-

чин не може да се съвмести с насадените им вярвания; после са ос-

тавяни да се справят сами с тези противоречия. 

В крайна сметка, ако си поставите за цел да объркате някого 

така, че да не може да се измъкне със здрав разум от внушените му 

в детството два противоположни мирогледа, то не може да има 

нищо по-пагубно от това, което се извършва над всеки млад човек, 

възпитаван в нашето така наречено християнско общество. 

Това, което църквите правят с хората, е ужасно, но ако се за-

мислите за тяхното положение, ще разберете, че духовниците в ин-

ституциите не могат да постъпват по друг начин. Те са изправени 

пред дилема: Проповедта на планината или Никейският символ, а 

 
95 „А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мене, за него би 

било по-добре да се окачи на врата му един воденичен камък и да потъне в 

морските дълбочини.“ (Мат. 18:6) 
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едното изключва другото – ако човек искрено вярва в Проповедта 

на планината, Никейският символ неизбежно губи смисъл и значе-

ние за него, а заедно с това – църквата и нейните представители; 

ако вярва в Никейския събор, т.е. в църквата и в наричащите се 

нейни представители, тогава Проповедта на планината става из-

лишна за него. Затова духовниците трябва да полагат всички въз-

можни усилия да замъглят смисъла на Проповедта на планината, за 

да привлекат хората към себе си. Само благодарение на усърдната 

им дейност в тази посока влиянието на църквите се поддържа и до 

днес. Ако въздействието им върху масите чрез хипнотизация и из-

мама на децата спре дори за много кратко, хората ще разберат 

Христовото учение. А разбирането ще унищожи църквите и тях-

ното значение. Затова не спират нито за миг усърдната си дейност 

по хипнотизиране на възрастните и заблуждаване на децата.  

Ето това е дейността на църквата, която внушава на хората 

лъжливо разбиране на Христовото учение и пречи на повечето 

т.нар. вярващи да го възприемат правилно. 
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Сега ще се спра на друга мнима представа за християнст-

вото, която пречи на истинското му разбиране – научната. 

Църковниците смятат за християнство онази представа за 

него, която са формирали сами, и това трябва да бъде единстве-

ното несъмнено вярно разбиране. Учените смятат за християнство 

само онова, което различните църкви са изповядвали и изповядват 

сега, и приемайки, че с това се изчерпва целият му смисъл, те го 

възприемат като остаряла религиозна доктрина. 

За да стане ясно колко невъзможно е да се разбере христи-

янското учение с подобни възгледи, трябва да добием представа 

за мястото, което религиите като цяло и в частност християнските 

са заемали и заемат в живота на човечеството, както и за значени-

ето, което науката им приписва. 

Както отделният човек не може да съществува, без да има из-

вестна яснота за смисъла на своя живот, и винаги, макар и често не-

съзнателно, съобразява действията си със значението, което те имат 

в ежедневието му, така и общностите от хора, които се намират в 

едни и същи условия (народите), не могат да съществуват, без да 

имат известна яснота за смисъла на своя колективен живот и произ-

тичащите от него дейности. И както отделният човек, навлизайки в 

нова възраст, неизбежно променя разбирането си за живота, а въз-

растният и детето виждат смисъла му по различен начин, така го про-

менят и общностите от хора, народите. Разликата е, че при определя-

нето на разбирането за живота и произтичащите от него дейности, 

свойствени за новия му жизнен период, отделният човек използва 

напътствията на предшествениците си и вече преминалите през тази 

възраст, а човечеството не разполага с такива указания, защото се 

движи по все още неизследван път и няма до кого да се допита как 

да се разбира съществуването и как да се действа в новите условия, 

в които навлиза и в които никой никога досега не е бил. 

Както за женен мъж с деца вече е невъзможно да продължи 

да разбира живота по начина, по който го е разбирал като дете, 

така е невъзможно и за човечеството заради междувременно нас-

тъпилите промени – и в гъстотата на населението, и в общу-
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ването между различните народи, и в усъвършенстването на на-

чините за справяне с природата, и в натрупването на знания – и 

това налага установяване на ново разбиране, което от своя страна 

да доведе до дейност, съответстваща на настоящото или предс-

тоящото състояние. 

Именно на тази потребност отговаря особената способност 

на човечеството да създава хора, придаващи нов смисъл на целия 

човешки живот, от който произтича дейност, напълно различна от 

предишната. Установяването на такова разбиране за живота и 

произтичащата от него дейност, когато навлизаме в нови условия, 

се нарича религия. И затова, първо, тя не е явление, което преди е 

съпътствало развитието на човечеството, а после е било прежи-

вяно, както смята науката, а e явление, постоянно присъщо на жи-

вота на хората; също толкова неизбежно присъщо в наше време, 

колкото и във всяко друго. И второ, религията винаги е определе-

ние на дейността на бъдещето, а не на миналото, затова е оче-

видно, че изследването на минали явления в никакъв случай не би 

могло да обхване нейната същност. 

А същността на всяко религиозно учение не е в желанието 

да се изразяват символично природните сили, не е в страха от тях, 

не е в нуждата от чудеса и във външните ѝ форми на проявление, 

както смятат учените. Същността е в способността на хората про-

рочески да предвиждат и посочват пътя на живота, по който чове-

чеството трябва да върви, с различно от предишното определение 

за смисъла на живота, от което да произтича неговата бъдеща дей-

ност, различна от предишната. 

Свойството на това провидение за пътя на човечеството в 

по-голяма или по-малка степен е общо за всички, но винаги, във 

всеки период от историята, е имало хора, в които то се е проявя-

вало с особена сила, които ясно и точно са изразявали смътните 

чувства на всички и които са установявали ново разбиране за жи-

вота, а това от своя страна е водило до различна от предишната 

дейност в продължение на стотици и хиляди години. 

Трите концепции за живота 

Познаваме три такива разбирания за живота, две от които 

човечеството вече е преживявало, а третото се преживява сега 

с християнството. Те са само три не защото в тях произволно са 
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комбинирани различни житейски разбирания, а защото действи-

ята на всички хора винаги се основават на едно от тях. Ние разби-

раме живота единствено по тези три начина. 

Трите концепции са следните: първата е лична, или живо-

тинска, втората е обществена, или езическа, а третата е всемирна, 

или божествена. 

Според първата животът на човека се заключава само в не-

говата личност; житейската му цел е да удовлетвори нейната воля. 

Според втората животът на човека се заключава не само в него-

вата личност, а в съвкупността и последователността на личнос-

тите – племе, семейство, род, държава; житейската му цел е да 

удовлетвори волята на съвкупността. Според третата животът на 

човека се заключава не в неговата личност и не в съвкупността и 

последователността на личностите, а в началото и източника на 

всичко – Бог. Тези три разбирания за живота служат като основа 

на всички съществували и съществуващи религии. 

Дивакът признава живота единствено в себе си, в личните 

си желания. Житейското му благо е съсредоточено единствено в 

самия него, а най-висшето му благо е най-пълното удовлетворя-

ване на похотта му. Двигателят на неговия живот е личното удо-

волствие. Религията му се състои в умилостивяване на божеството 

към самия него и в поклонение на въображаеми личности богове, 

които живеят само за лични цели. 

Езичникът, или общественикът, признава живота вече не 

само в себе си, а в съвкупността от личности – племе, семейство, 

род, държава – и жертва личното си благо за нея. Двигателят на 

живота му е славата. Неговата религия се състои във възвелича-

ване на главите на съюзите – родоначалници, предци, царе, бо-

гове, – изключителните покровители на неговото семейство, род, 

народ, държава. 

Човекът с божествено житейско разбиране признава живота 

вече не в своята или в съвкупността от личности (семейство, род, 

народ, отечество или държава), а в източника на вечното, безсмър-

тно съществуване – в Бога; за изпълнението на Божията воля той 

жертва своето лично, семейно и обществено благо. Двигателят на 

живота му е любовта. Неговата религия е поклонение чрез дела и 

истина на началото на всичко – Бога. 
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Целият исторически живот на човечеството не е нищо 

друго, освен постепенен преход от личното, животинското разби-

ране за живота към общественото и от общественото – към божес-

твеното. Цялата история на древните народи, продължила хиля-

долетия и завършила с историята на Рим, е процес на замяна на 

животинското, личното разбиране за живота с общественото, дър-

жавното. Цялата история от времето на имперския Рим и появата 

на християнството е процес на замяна на общественото разбиране 

за живота с божественото, който ние и досега преживяваме. 

Именно това е последното разбиране за живота и основа-

ното на него християнско учение, което ръководи ежедневието ни, 

на което се базира цялата ни дейност, както практическа, така и 

научна, и което хората на мнимата наука, разглеждайки го само 

по неговите външни признаци, признават за нещо остаряло и без 

значение за нас. 

Според учените тази доктрина, която се заключава само в 

догматичната ѝ страна – троицата, изкуплението, чудесата, църк-

вата, тайнствата и т.н., – е само една от огромния брой религии, 

възникнали сред човечеството, и сега, вече изиграла своята роля в 

историята, доживява времето си, унищожена от светлината на на-

уката и истинското просвещение. 

Случващото се най-често служи като източник на най-гру-

бите човешки заблуди: когато хора с най-ниска степен на разби-

ране се срещат с явления от по-висш порядък, вместо да положат 

усилия да ги осъзнаят, за да се издигнат до тази гледна точка, от 

която трябва да разглеждат даден обект, те го обсъждат от своето 

най-ниско гледище с толкова повече смелост и решителност, кол-

кото по-малко разбират за какво говорят. 

За повечето учени, които разглеждат жизненото нравствено 

учение на Христос от най-ниското ниво на общественото разби-

ране за живота, то е само много неясна, безформена комбинация 

от индийски аскетизъм, стоицизъм, неоплатонизъм и утопични ан-

тисоциални мечтания, които нямат сериозно значение за нашето 

време, и целият му смисъл се съсредоточава във външните му про-

яви: католицизма, протестантството, догмите, борбата със светс-

ката власт. Определяйки значението на християнството по тези яв-

ления, те са като глухите, които биха преценили смисъла и 
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достойнството на музиката по движенията на музикантите. 

Оттук произлиза и фактът, че всички тези хора, като се за-

почне от Конт, Щраус, Спенсър и Ренан, не разбирайки смисъла на 

Христовото слово, не разбирайки какво и защо казват, не разби-

райки даже въпроса, на който отговарят, без дори да си направят 

труда да вникнат във всичко това, ако са враждебно настроени, ди-

ректно отричат разумността на учението; а ако искат да са снизхо-

дителни, тогава от висотата на своето величие те го коригират, 

като предполагат, че Христос е искал да каже точно същото, което 

и те си мислят, но някак не е съумял. Отнасят се към учението по 

начина, по който повечето самоуверени хора се отнасят към този, 

когото считат за по-нисш от себе си – поправяйки думите му: „Да, 

ти всъщност искаш да кажеш това и това“. Такава корекция винаги 

се прави, за да се сведе учението от висшето божествено разбиране 

за живота до нисшето обществено. 

Христовото учение е преувеличено и неосъществимо 

Обикновено се казва, че нравственото християнско учение е 

добро, но преувеличено, и за да бъде напълно добро, от него трябва 

да се изхвърли всичко излишно и неподходящо за нашия житейски 

порядък. Учение, изискващо твърде много неизпълними неща, е по-

лошо от друго, налагащо на човека възможното, съответстващото 

на силите му, мислят и утвърждават учените тълкуватели, като в съ-

щото време повтарят онова, което отдавна са твърдили, твърдят и 

няма как да не твърдят за християнството хората, които, не разби-

райки го, разпнали учителя заради него – евреите. 

Оказва се, че според преценката на учените от нашето 

време, еврейският закон „зъб за зъб и око за око“ – законът за 

справедливото възмездие, познат на човечеството отпреди 5000 

години – е по-целесъобразен от закона на любовта, който Христос 

е проповядвал вместо него преди 1800 години. 

Оказва се, че всичко, което са правили хората, правилно раз-

брали Христовото учение и живели в съответствие с него; всичко, 

което са правили и казвали истинските християни и техните спод-

вижници; всичко, което сега преобразява света в социализъм и ко-

мунизъм, е преувеличение, което не си струва да се обсъжда. 

Оказва се, че хората, възпитавани в християнството в про-

дължение на осемнадесет века, в лицето на своите водещи учени, 
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са убедени, че то е учение за догмите; че учението за живота е 

недоразумение, преувеличение, което нарушава настоящите за-

конни изисквания на нравствеността, съответстващи на човеш-

ката природа, и че учението за справедливо възмездие, което 

Христос отхвърля и на чието място поставя своето, е много по-

пригодно за нас. 

За учените заповедта за несъпротивление на злото с насилие 

изглежда преувеличена и дори неразумна. Ако се премахне, ще 

бъде много по-добре, смятат те, без да забелязват, че изобщо не тъл-

куват самото Христово учение, а това, което им се представя като 

такова. Не забелязват, че определянето на заповедта за несъпротив-

ление на злото с насилие като преувеличена е като да се твърди, че 

в учението за окръжността равенството на радиусите е преувеличе-

ние. И хората, които го твърдят, правят съвсем същото, което би 

направил човек, нямащ никаква представа какво е окръжност – би 

казал, че изискването всички точки на окръжността да бъдат на ед-

накво разстояние от центъра е преувеличение. Съветът да се отх-

върли или смекчи изискването за равенство на радиусите означава 

неразбиране на окръжността. Съветът да се отхвърли или смекчи 

повелята за несъпротивление на злото с насилие в житейското уче-

ние на Христос означава неразбиране на учението. 

И наистина е така. Такива хора не осъзнават, че учението 

представлява установяване на ново разбиране за живота, съответст-

ващо на новото състояние, в което човечеството е навлязло вече от 

1800 години, и определяне на новата дейност, произтичаща от него. 

Не вярват, че Христос е искал да каже точно това, което е казал; или 

им се струва, че той е говорил в Проповедта на планината и на други 

места заради ентусиазма, неразумността и недоразвитостта си. 

Матей 6:25–34: 

25) Затова ви казвам: не се безпокойте за живота си – 

какво ще ядете и какво ще пиете; нито се безпокойте за тя-

лото си – какви дрехи ще носите. Не е ли животът по-важен 

от храната и тялото – по-важно от дрехите? 26) Погледнете 

птиците в небето! Те не сеят и не жънат, нито събират зърно 

в хамбари, но небесният ви Баща ги храни. Не сте ли вие по-

ценни от тях? 27) Кой от вас може с безпокоене да удължи 

живота си с един-единствен ден? 28) И защо се тревожите за 
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дрехите? Помислете си за полските кремове и вижте как рас-

тат. Те не работят и не си правят дрехи. 29) Но казвам ви: 

дори Соломон, при цялото си великолепие, не се е обличал 

като нито един от тях. 30) И ако Бог облича така полската 

трева, която днес я има, а утре ще я хвърлят в пещта, няма ли 

много повече да облече вас? Много малка ви е вярата! 31) И 

така, не се тревожете и не казвайте „Какво ще ядем?“ или 

„Какво ще пием?“, или „Какво ще облечем?“. 32) Езичниците 

търсят всичко това. Но вашият небесен Баща знае, че имате 

нужда от всички тези неща. 33) Затова преди всичко друго 

търсете Божието царство и това, което Бог изисква от вас, и 

всички тези неща ще ви бъдат дадени в добавка. 34) Не се 

тревожете за утрешния ден, защото утрешният ден ще си има 

свои тревоги. Всеки ден си има достатъчно свои проблеми. 

Лука 12:33–34: 

33) Продайте имота си и раздайте парите на бедните. 

Направете си кесии, които не овехтяват. Събирайте си сък-

ровище в небесата, което не се изчерпва. Него нито крадци 

го достигат, нито молци го изяждат. 34) Защото където е 

съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. 

Продайте имота си и ме последвайте; и който не ос-

тави баща си или майка си, и децата и братята си, и нивите 

и дома си, не може да бъде мой ученик. 

Откажи се от себе си, вземи си кръста за всеки ден и ме 

последвай. Моята храна е да изпълнявам волята на Този, 

Който ме е изпратил да върша Неговата работа. Нека бъде не 

моята воля, а Твоята; не това, което аз искам, а това, което Ти 

искаш, и не както аз искам, а както Ти искаш. Животът е да 

изпълняваш не своята собствена воля, а волята на Бога.96 

За хората на по-ниско ниво на разбиране на съществуването 

всички тези желания изглеждат като израз на някакво възторжено 

увлечение, което няма никакво пряко приложение в живота. При 

това такива представи произтичат от християнския мироглед 

точно толкова, колкото и схващането, че всеки трябва да отдава 

труда си за общото дело и да жертва живота си в защита на отечес-

твото, произтича от обществения. Както човек с обществено 

 
96 Лук. 9:23–26, преразказ. 
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разбиране казва на дивака: „Опомни се, вразуми се! Собственото 

ти съществуване не може да бъде истински живот, защото е па-

губен и преходен. Само съществуването на съвкупността и после-

дователността на личностите – племе, семейство, род, държава – 

продължава и затова всеки трябва да жертва себе си за тях“, така и 

християнското учение говори на човека с обществено разбиране: 

„Покай се, опомни се, иначе ще погинеш. Проумей, че този плът-

ски личен живот, който възниква днес и ще бъде унищожен утре, 

не може да бъде обезпечен с нищо; никакви външни мерки и ни-

какво устройство не могат да му придадат устойчивост и разум-

ност. Помисли и осъзнай, че начинът, по който живееш, не е ис-

тински живот; съществуването на семейството, обществото, дър-

жавата няма да те спаси от гибел. Истинският, разумният живот е 

възможен за човека само дотолкова, доколкото той може да се пос-

вети не на семейството или държавата, а на източника на всичко, 

на Отца; само дотолкова, доколкото може да слее живота си с жи-

вота на Отца“. Такова несъмнено християнско разбиране е видно 

във всяко изречение в Евангелието. 

Човек може да не споделя такова разбиране за живота, може 

да го отрича, да доказва неговата неточност и неправилност, но не 

е възможно да съди за учението, от което то произтича, без да го 

усвои; още по-малко възможно е да съди от по-нисша гледна точка 

за нещо от по-висш порядък: гледайки основата, да съди за камба-

нарията. А точно това правят учените на нашето време. И го правят, 

защото са в същата заблуда, в каквато са и църковниците – смятат, 

че разполагат с такива научни методи за изучаване на нещата, че 

ако бъдат използвани само те, тогава не може да има съмнение в 

истинността на разбирането на обсъжданата тема. 

Именно притежаването на мним непогрешим инструмент на 

познание е основната пречка невярващите и т.нар. научни и обра-

зовани хора да вникнат в християнското учение. От това мнимо 

възприемане произтичат всички заблуди за учението и особено 

двете странни недоразумения, които повече от всичко друго спъ-

ват правилното му разбиране. 

Едното недоразумение е, че християнското учение за жи-

вота е неосъществимо и затова или изобщо не е задължително, т.е. 

не трябва да се приема за ръководство, или трябва да бъде 
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видоизменено и да се направи умерено до степента, до която при-

лагането му в нашето общество ще стане възможно. Другото не-

доразумение е, че християнското учение за любовта към Бога, сле-

дователно – на служението на Бога, е изискване неясно, мистично 

и няма определен обект на любовта, затова трябва да бъде заме-

нено с по-точна и разбираема доктрина за любов към хората и слу-

жение на човечеството. 

Първото недоразумение за неосъществимостта на Христо-

вото учение се състои в това, че хората с обществено разбиране, 

не проумявайки начина, по който то ръководи човека, и прие-

майки християнското указание за съвършенство като правило, оп-

ределящо ежедневието, мислят и говорят, че следването му е не-

възможно, защото пълното изпълнение на неговите изисквания 

унищожава живота: „Ако някой изпълни това, което Христос е 

проповядвал, той ще унищожи живота си; и ако всички хора го 

изпълнят, тогава и цялата ни раса ще изчезне. Не ме интересува 

утрешният ден – какво ще ям и какво ще пия, какво ще облека; ако 

не защитаваме живота си, ако не се съпротивляваме на злото с на-

силие, жертвайки се за другите и спазвайки пълно целомъдрие, 

човекът и човешкият род няма да просъществуват“. 

И те са напълно прави, ако указанията за съвършенство в 

Христовото учение се приемат като правила, които всеки е длъ-

жен да спазва точно както спазва правилата за плащане на данъци, 

участие в съда и т.н. в общественото разбиране. Неразбирането се 

състои в това, че Христовото учение ръководи хората по начин, 

различен от всички други, основани на по-ниско ниво на разби-

ране за живота. Общественото се направлява само от изискването 

за стриктно изпълнение на правилата или законите, Христовото 

напътства хората, посочвайки им онова безкрайно съвършенство 

на небесния Отец, към което е свойствено да се стреми всеки чо-

век, независимо на каква степен на несъвършенство се намира. 

Неразбирането за тези, които възприемат християнското 

учение от обществена гледна точка, идва от факта, че приемайки 

съвършенството, което Христос посочва, за напълно постижимо, 

те се питат какво ли ще стане, когато всичко това бъде направено 

(точно както се питат, ако обществените закони бъдат изпъл-

нени). Такава логика е лъжлива, тъй като съвършенството, 
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указано на християните, е безкрайно и никога не може да бъде 

постигнато; Христос дава учението си с ясното съзнание, че пъл-

ното безкрайно съвършенство е недостижимо, но стремежът към 

него непрекъснато ще увеличава благото на хората и следова-

телно то може да расте до безкрайност. 

Христос учи не ангели, а хора, които водят животински жи-

вот, движейки се по него. Именно към тази животинска сила той 

като че ли прилага нова, различна сила на съзнание за божественото 

съвършенство и така направлява движението на живота по резул-

тантната от двете сили. Да се вярва, че човешкото съществуване ще 

продължи в направлението, указано от Христос, е все едно да се 

вярва, че лодкар, който пресича бърза река и се насочва почти ди-

ректно срещу течението, ще плава в това направление. 

Христос признава съществуването и на двете страни на пара-

лелограма97, и на двете вечни, неунищожими сили, съставляващи 

човешкия живот: животинската природа и съзнанието за синовност 

към Бога. Той не говори за животинската сила, която, утвържда-

вайки сама себе си, остава винаги равна на себе си и е извън властта 

на човека, а само за божествената, като призовава към най-дълбо-

кото ѝ осъзнаване, към максимално освобождаване от всичко, ко-

ето я ограничава, и довеждането ѝ до нейната най-висша степен на 

концентрация. Според предишните учения истинският човешки 

живот се състои в спазването на правилата на закона, а според 

Христос – именно в това освобождаване и увеличаване на божест-

вената сила, максимално доближаване до посоченото и съзнавано 

божествено съвършенство, все по-голямо и по-голямо доближаване 

до сливането на собствената воля с Божията – сливане, към което 

всеки се стреми и което би унищожило познатия за нас живот. 

Божественото съвършенство е асимптотата98 на човешкото 

съществуване, към която винаги се стремим и приближаваме и ко-

ято можем да постигнем само в безкрайността. 

 
97 Четириъгълник, чиито страни са две по две успоредни и равни, а ъглите са 

два остри и два тъпи; ромбоид. 
98 В математиката асимптота на равнинна крива е права, която се прибли-

жава неограничено до клон на кривата, но никога не я допира. По този начин 

в точка от кривата, клоняща към безкрайността, разстоянието между кривата 

и асимптотата клони към нула. 
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Християнското учение, изглежда, изключва възможността 

за живот само когато хората приемат указанието на идеала като 

правило. Единствено тогава неговите искания се представят като 

унищожаващи съществуването. Напротив, само тези искания 

сами по себе си дават възможност за истински живот – без тях той 

би бил невъзможен. 

Когато обсъждат правилата в християнското учение, хората 

обикновено казват: „Не бива да се изисква твърде много. Не 

трябва да се настоява изобщо да не сме загрижени за бъдещето, 

както пише в Евангелието, а просто да не се тревожим твърде 

много; не е възможно да даваме всичко на бедните, но трябва да 

даваме определена част; не е нужно да се стремим към девстве-

ността, а да избягваме разврата; не се налага да оставяме жените 

и децата си, но не трябва да сме твърде привързани към тях и т.н.“. 

Да се твърди това обаче е все едно да се каже на човека, който 

плава в бърза река и се насочва срещу течението, че не може да 

прекоси реката така, но ще може да го направи, ако плава в посо-

ката, в която иска да отиде. 

Христовото учение се различава от предишните по това, че 

ръководи хората не с външни правила, а с вътрешно съзнание за 

възможността да постигнат божествено съвършенство; и в човеш-

ката душа не съществуват умерени правила за справедливост и чо-

веколюбие, а идеалът за пълно, безкрайно божествено съвършенс-

тво. Единствено стремежът към него отклонява посоката на човеш-

кия живот от животинското състояние към божественото. 

За да се придържате в посоката към желаното място, трябва 

с всички сили да направлявате хода си много по-нагоре. 

Да се занижават изискванията на идеала означава не само да 

се ограничава възможността за съвършенство, но и да се унищожи 

самият идеал. А той не е измислен от някого, всеки човек го носи 

в душата си. Само пълното безкрайно съвършенство въздейства 

на хората и ги подтиква към дейност. Умереното съвършенство 

губи силата си на влияние върху душите им. 

Петте християнски заповеди от Проповедта на планината 

Христовото учение е силно въздействащо само когато изис-

ква пълно съвършенство, т.е. сливане с божествената същност във 

всяка душа с волята на Бога – единение на сина с Отца. Само това 
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освобождаване на Божия син, който живее във всеки, от животин-

ското и приближаването му към Отца съставлява живота. Същес-

твуването на животинско в човека, само на животинско, не е чо-

вешки живот. Съществуването само по волята на Бога не е чо-

вешки живот. Той е съчетание от животински и божествен. И кол-

кото повече това съчетание се доближава до божествения, толкова 

повече е животът. 

Според християнското учение животът е движение към бо-

жественото съвършенство, като никое състояние не може да бъде 

по-високо или по-ниско от друго, а само определена стъпка към 

нещо недостижимо и затова само по себе си не представлява нито 

по-голяма, нито по-малка степен на живот. Нарастването на жи-

вота се състои само в ускоряването на движението към съвършен-

ство. Затова движението към съвършенство на митаря Закхей, 

блудницата, разбойника на кръста е по-висока степен на живот от 

неподвижната праведност на фарисея. И именно заради това в 

Христовото учение не може да има задължителни за изпълнение 

правила. Човек, който е на по-ниско ниво, но се движи към съвър-

шенството, живее по-нравствено и изпълнява учението повече и 

по-добре, отколкото друг, който е на много по-високо ниво на 

нравственост, но не се движи към съвършенството. В този смисъл 

заблудената овца е по-скъпа на Отца от незаблудената. Блудният 

син, изгубената и отново намерена монета са по-скъпи от онези, 

които никога не са се губили. 

Изпълнението на учението е в движението от себе си към 

Бога. Очевидно е, че за такова изпълнение не може да има опре-

делени закони и правила. Пред това учение всяка степен на съвър-

шенство и всяка степен на несъвършенство са равни; никакво 

спазване на закони не представлява изпълнение на учението, за-

това за него няма и не може да има нищо задължително. 

От тази фундаментална разлика между Христовото учение и 

всички предишни, основани на общественото разбиране за живота, 

произлизат и различията между обществените и християнските за-

поведи. Първите са предимно положителни, предписват определени 

действия, оправдават хората, дават им праведност. Петте християн-

ски заповеди от Проповедта на планината (заповедта за любовта не 

е заповед в тесния смисъл на думата, а израз на самата същност на 
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учението) са отрицателни и показват само това, което на определен 

етап от човешкото развитие хората вече може да не правят. Те като 

че ли са знаци по безкрайния път към съвършенство, по който върви 

човечеството – тази степен на съвършенство, която е възможна на 

определен етап от неговото развитие. 

В Проповедта на планината Христос изразява вечния идеал, 

към който е свойствено хората да се стремят, и тази негова степен, 

вече възможна за достигане в настоящия момент. Идеалът е да не 

се изпитва злоба към никого, да не се предизвиква злоба у никого, 

да се обича всеки; заповедта, указваща степента, под която е на-

пълно възможно да не се слиза при постигането му, е да не наскър-

бяваме хората с думи. И това е първата заповед. 

Идеалът е пълно целомъдрие дори в мислите; втората запо-

вед, указваща степента, под която е напълно възможно да не се 

слиза при постигането му, е чистотата на брачния живот, въздър-

жанието от блудство. 

Идеалът е да няма тревоги за бъдещето, да се живее в нас-

тоящия момент; третата заповед, указваща степента, под която е 

напълно възможно да не се слиза при постигането му, е да не се 

кълнем, да не обещаваме предварително нищо на хората. 

Идеалът е никога да не се използва насилие с каквато и да било 

цел; четвъртата заповед, указваща степента, под която е напълно въз-

можно да не се слиза при постигането му, е да не отвръщаме на злото 

със зло, да понасяме обидите, да се откажем от ризата си. 

Идеалът е да се обичат враговете, които ни мразят; петата 

заповед, указваща степента, под която е напълно възможно да не 

се слиза при постигането му, е да не причиняваме зло на враговете 

си, да ги споменаваме с добро, да не правим разлика между тях и 

съгражданите си. 

Всички заповеди са указания по пътя към съвършенство за 

това, което имаме пълната възможност вече да не правим, върху ко-

ето сега сме длъжни да работим и което постепенно трябва да прех-

върлим в сферата на навика, на несъзнаваното. Но те не само не със-

тавляват и не изчерпват учението, а са просто един от безбройните 

етапи в приближаването към съвършенството. Тези заповеди трябва 

и ще бъдат последвани от все по-висши и по-висши по пътя към съ-

вършенството, посочено в учението. 
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И затова за християнското учение е свойствено да заявява 

по-висши условия, отколкото изразените в споменатите заповеди; 

но не и да омаловажава изискванията нито на самите тях, нито на 

идеала, както правят хората, когато съдят за учението от гледна 

точка на общественото разбиране за живота. 

Такова е едно от недоразуменията на учените за значението 

и смисъла на Христовото учение. Другото, произтичащо от същия 

източник, е подмяната на християнското изискване за любов и слу-

жение на Бога с любов и служене на хората – на човечеството. 

Подмяна на изискването за любов и служение 

Християнското учение за любов и служение на Бога и (само 

вследствие на тях) за любов и служение на ближния се струва на 

учените някак неясно, мистично и произволно и те изключват на-

пълно изискването за първата, допускайки, че любовта към хората, 

към човечеството е много по-понятна, по-твърда и обоснована. 

Учените теоретично наставляват, че смислен и добър живот е 

само онзи, който е в служба на цялото човечество; и точно в това 

виждат смисъла на християнското учение; точно до това го свеждат; 

точно за това търсят потвърждение в него, приемайки, че тяхното 

учение е същото като християнското. Такова мнение е напълно пог-

решно. Християнското учение и ученията на позитивисти, кому-

нисти и всички проповедници на всемирното братство на хората, ос-

новаващи се на изгодността за братството, нямат нищо общо по-

между си и основните различия се състоят в това, че християнското 

има твърди и ясни основи в човешката душа, докато доктрината за 

любов към човечеството, основаваща се на общественото разбиране 

за живота, е само теоретично заключение по аналогия. 

Същността на общественото разбиране се състои в прехвър-

лянето на смисъла на личния живот към този на съвкупността от 

личности: племе, семейство, клан, държава. То се е извършвало и 

се извършва леко и естествено в първите си форми – прехвърлянето 

на съзнанието към племето, семейството. Прехвърлянето към рода 

или народа е по-трудно и изисква особено възпитание. А към дър-

жавата пък е пределът на цялото това прехвърляне. 

Да обичаш себе си е естествено и всеки обича себе си, без да 

му е нужно насърчаване; да обичаш племето си, което те подкрепя 

и закриля, да обичаш жена си, която ти дава помощ и радост, децата 
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си, които ти носят щастие и надежди, родителите си, дали ти живот 

и възпитание, е естествено; и тази любов, макар и не толкова силна, 

колкото е любовта към себе си, е доста често срещана. 

Да обичаш своя род и народ за себе си, за гордостта си, ма-

кар вече да не е толкова естествено, все пак се среща. Да обичаш 

своя едноплеменен, едноезичен, едноверен народ е все още въз-

можно, макар това чувство да е далеч не толкова силно, колкото 

са любовта към себе си и любовта към семейството или рода; но 

да обичаш държава, например Турция, Германия, Англия, Авст-

рия, Русия, вече е нещо почти невъзможно и въпреки засиленото 

възпитание в тази посока, само се предполага, но в действител-

ност не съществува. Възможността човек да прехвърли съзнани-

ето си и да изпита някакво непосредствено чувство към такава 

фикция тук вече се изчерпва. Позитивистите и всички проповед-

ници на научното братство, без да отчитат отслабването на чувс-

твото с разширяването на обекта, по-нататък теоретично разсъж-

дават в същото направление: „Ако за личността е било изгодно да 

прехвърли съзнанието си върху племето, семейството, а после – 

върху народа, държавата, тогава би било още по-изгодно да го 

прехвърли върху цялото човечество и да живее за хората така, 

както живее за семейството и държавата си“. 

На теория наистина излиза така. Прехвърляйки съзнанието и 

любовта си от личността към семейството, рода, народа, държавата, 

би било съвсем логично и най-естествено хората да прехвърлят лю-

бовта си и към човечеството, за да се освободят от борбите и бедс-

твията, които произтичат от разделението на света на нации и дър-

жави. Изглежда, че това е най-логично от всичко и теоретично те 

го проповядват, без да забелязват, че любовта е чувство, което може 

да се изпитва, но не може да се проповядва, и че за нея трябва да 

има обект, но човечеството не е обект, а само фикция. 

Племето, семейството, дори държавата не са измислени от 

хората, а са се формирали сами по себе си, като рояк пчели, 

мравки, които действително съществуват. Човек, който обича се-

мейството си заради животинското естество на личността си, знае 

кого обича: Ана, Мария, Иван, Петър и т.н. Човек, който обича 

рода си и се гордее с него, знае, че обича всички гвелфи и 
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гибелини99; обичащият държавата знае, че обича Франция по бре-

говете на Рейн и Пиренеите, нейния главен град Париж, историята 

му и т.н. Но какво обича човек, който обича човечеството? Същес-

твува държава, народ, съществува отвлечено понятие „човек“, но 

реално понятие „човечество“ няма и не може да има. 

Човечество? Къде са границите на човечеството? Къде за-

почва и къде свършва? В неговите предели включени ли са дива-

ците, идиотите, алкохолиците, лудите? Ако прокараме линия, ко-

ято го разделя, така че нисшите представители на човешката раса 

да бъдат изключени, къде трябва да я начертаем? Ще изключим 

ли негрите, както ги изключват американците, индийците, както 

ги изключват някои англичани, и евреите, както ги изключват ня-

кои? А ако обхванем всички хора без изключение, тогава защо 

само хора, а не и животни, някои от които са много по-висши от 

нисшите представители на човешкия род? 

Ние не познаваме човечеството като външен обект, не позна-

ваме границите му. То е фикция и не може да бъде обичано. Би било 

много изгодно наистина, ако хората можеха да обичат човечеството, 

както обичат семейството; би било много изгодно, както го тълкуват 

комунистите, състезателната посока на нашата дейност да се замени 

с общностна или индивидуалната – с универсална, да бъде един за 

всички и всички за един, само че няма никакви мотиви за това. 

Позитивисти, комунисти и всички проповедници на науч-

ното братство говорят за разширяване на любовта у хората от се-

мейството и държавата към цялото човечество, забравяйки, че те 

проповядват за лична любов, която е могла, разширявайки се, да 

се простре естествено към отечеството, но която изчезва напълно, 

що се отнася до изкуствени държави като Австрия, Англия, Тур-

ция, и която дори не можем да си представим, когато става дума 

за цялото човечество – един напълно мистичен обект. 

„Човек обича себе си (животинския си живот), обича семей-

 
99 Италиански благороднически родове и противоположни политически те-

чения в Централна и Северна Италия през ХII и ХIII век, поддържащи съот-

ветно папата и Свещената Римска империя. Конфликтът помежду им е ре-

зултат от Борбата за инвеститура през ХI век, която представлява борба за 

въвеждане в сан епископ (инвеститур е символичният предмет, който утвър-

ждава въвеждането в сан). 



IV. Учените и Христовото учение 

95 

ството си, обича дори отечеството си. Защо пък да не обикне и 

човечеството? Толкова хубаво би било. Всъщност това пропо-

вядва и християнството.“ Така мислят проповедниците на пози-

тивното комунистическо и социалистическо братство. Наистина 

би било много добре, но това изобщо не е възможно, защото лю-

бовта, основана на лично и обществено разбиране за живота, по-

далеч от любовта към държавата не може да отиде. Грешката на 

такива разсъждения е, че общественото разбиране за живота, на 

което се основава любовта към семейството и отечеството, се 

гради на любовта към личността и че тя, прехвърляйки се от лич-

ността към семейството, рода, народността, държавата, все повече 

и повече отслабва и при държавата вече достига своя краен пре-

дел, отвъд който не може да продължи. 

Необходимостта от разширяване на кръга на любовта е не-

съмнена; но заедно с това самата нужда от разширяването ѝ всъщ-

ност унищожава възможността за любов и доказва недостатъч-

ността на личната, човешката любов. 

И именно тук проповедниците на позитивното комунисти-

ческо и социалистическо братство, в подкрепа на тази оказала се 

несъстоятелна човешка любов, предлагат християнската, но само в 

нейните последствия, а не в основите ѝ, т.е. любов към човечест-

вото без любов към Бога. Но такава любов не може да съществува. 

За нея няма никакъв мотив. Християнската произтича само от хрис-

тиянското разбиране за живота, според което смисълът на същест-

вуването се състои в любовта и служението на Бога. 

Общественото разбиране за живота е довело хората по ес-

тествен път от любовта към себе си, после към семейството, рода, 

народа, държавата до осъзнаване на нуждата от любов към чове-

чеството, което няма предели и се слива с всичко съществуващо, 

т.е. към нещо, което не предизвиква никакво чувство у човека, а 

това създало у тях противоречие, невъзможно за разрешаване от 

общественото разбиране за живота. 

Само християнското учение в пълното му значение, даващо 

нов смисъл на живота, може да го разреши. Християнството приз-

нава любовта към себе си, към семейството, народа и човечест-

вото, дори не само към човечеството, а към всичко живо, всичко 

съществуващо, и потвърждава необходимостта от безкрайно 
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разширяване на кръга на любовта; но обектът на тази любов то 

намира не извън себе си, не в съвкупността от личности – семейс-

тво, род, държава, човечество, във външния свят, – а вътре в себе 

си, в личността си, в божествената си индивидуалност, същността 

на която е самата любов, за чиято потребност от разширяване е 

била приведена животинската личност, спасяваща се от съзнани-

ето за собствената си гибел. 

Разликата между християнското учение и другите се състои 

в това, което се казва в предишната обществена доктрина: живей 

противно на природата си (като се подразбира само животинс-

ката), подчинявай я на външния закон на семейството, общест-

вото, държавата; а християнството казва: живей в съответствие с 

природата си (като се подразбира божествената), не я подчинявай 

на нищо – нито на своето, нито на чуждото животинско естество, – 

и ще достигнеш точно това, към което се стремиш, подчинявайки 

външната си природа на външни закони. 

Християнското учение връща човека към първоначалното 

съзнание за себе си, но не за себе си като животно, а за себе си като 

Бога, Божията искра, Божия син, Бога като Отца, но в животинска 

обвивка. И съзнанието за себе си като Божи син, чието основно 

свойство е любовта, удовлетворява и всички онези изисквания за 

разширяване на кръга на любовта, до което е бил доведен човекът 

с обществено разбиране за живота. И така, с все по-голямото и по-

голямо разширяване заради спасението на личността, любовта е 

била необходимост и е била свеждана до познати обекти: към себе 

си, към семейството, обществото, човечеството; в християнския 

мироглед любовта не е необходимост и не се ограничава с нищо, а 

е съществено свойство на душата. Човек обича не защото му е из-

годно да обича това и онова, а защото любовта е същността на ду-

шата му, защото не може да не обича. 

Християнското учение е указание за човека, че същността 

на душата му е любовта, че неговото благо възниква не защото 

обича това и онова, а защото обича началото на всичко – Бога, 

когото той съзнава в себе си като любов, заради което обича 

всички и всичко. 

В това се състои основната разлика между християнското 

учение и учението на позитивистите и всички теоретици на не-
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християнското всемирно братство. Такива са двете основни недо-

разумения, от които произтичат повечето лъжливи преценки за 

християнството. Едното е, че Христовото учение, подобно на пре-

дишните, проповядва на хората правила, които са длъжни да спаз-

ват, и че тези правила са неприложими; другото е, че целият смисъл 

на християнството се състои в учението за изгодно съвместно съ-

жителство на човечеството като едно семейство, заради което, без 

да се споменава любовта към Бога, трябва да се следва само прави-

лото за любов към цялото човечество. 

Лъжливото мнение на учените, че същността на християнс-

твото е свръхестествена и че неговото житейско учение е непри-

ложимо, заедно с недоразумението, произтичащо от такова мне-

ние, представляват още една причина за неразбирането на Хрис-

товото учение от хората на нашето време. 
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V. Противоречия 

Преходи в разбирането за живота 

Има много причини за неразбирането на учението на Хрис-

тос. Една от тях е убеждението на хората, че вече са го разбрали 

още когато им е било предадено по свръхестествен начин, както 

смятат църковниците; или когато са изучавали част от онези вън-

шни явления, чрез които то се е изразявало, както смятат учените. 

Причина за неразбирането е и недоразумението за неговата неиз-

пълнимост и за нуждата да бъде заменено с учение за любовта към 

човечеството. Но основната причина, породила всички тези недо-

разумения, е предположението, че то може да бъде или да не бъде 

прието, без това да промени човешкия живот. 

Хората, които са свикнали със съществуващия ред на нещата, 

обичат го и се страхуват да го променят, се опитват да разберат 

Христовото учение като сбор от откровения и правила, които могат 

да бъдат приети, без да се промени животът им, докато всъщност 

то не се състои само в следване на правила, а изяснява новия смисъл 

на съществуването, определящ цялата дейност на човечеството за 

неговия нов период, напълно различна от преди. 

Точно както и при отделния човек, животът на човечеството 

се движи, преминава през различни възрасти, като всяка от тях носи 

характерно разбиране за съществуването, което хората неизбежно 

трябва да усвоят. Тези, които не възприемат съзнателно съответст-

ващото на възрастта им разбиране, са водени към него несъзна-

телно. И точно както се променят житейските възгледи на отделния 

човек, така се променят и възгледите на цялото човечество. Ако ня-

кой е създал семейство, но в своята дейност продължава да се ръ-

ководи от детинските си схващания, то животът му ще стане тол-

кова труден, че той неволно ще търси промяна и охотно ще усвои 

възприятията, характерни за възрастта му. 

Същото се случва сега с нас по време на прехода ни от ези-

ческо към християнско разбиране за живота. Общественият човек 

на нашето време е доведен от самия живот до необходимостта да 

се отрече от езическото си разбиране, несвойствено за настоящата 
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възраст на хората, и да се подчини на изискванията на християнс-

кото учение, чиито истини, колкото и да са изопачени и непра-

вилно тълкувани, все пак са му известни и са единствените реше-

ния на противоречията, които го объркват. 

Ако изискванията на християнското учение изглеждат 

странни и дори опасни за човек с обществено разбиране за жи-

вота, то изискванията на общественото са изглеждали също тол-

кова странни, непонятни и опасни за дивака в миналото, когато 

той все още не ги е осъзнавал напълно и не е предвиждал послед-

ствията от тях. Неразумно е да жертвам спокойствието или жи-

вота си, казвал дивакът, за да защитавам нещо неразбираемо и не-

осезаемо, нещо условно: семейство, род, отечество; и най-важ-

ното – опасно е да се поставям на разположение на чужда власт. 

Но дошло време, когато, от една страна, той вече осъзнавал, макар 

и смътно, значението на обществения живот и значимостта на не-

говия основен двигател – одобрението или осъждането на общес-

твото, славата; от друга страна, когато страданията в ежедневието 

му станали толкова големи, че вече не можел да продължава да 

вярва в истинността на предишното си разбиране, той приел об-

щественото, държавното учение и му се подчинил. 

Точно същото се случва сега с обществения, държавния чо-

век. Неразумно е, казва той, да жертвам собственото си благо и 

благото на семейството и отечеството си, за да изпълнявам усло-

вията на някакъв по-висш закон, който изисква от мен да се от-

кажа от най-естествените и най-мили чувства на любов към себе 

си, семейството и родината си, и най-вече да се подложа на опас-

ността да отхвърля обезпечаването на живота, което ми осигурява 

държавното устройство. Но идва време, когато, от една страна, 

смътното съзнание в душата му за висшия закон на любовта към 

Бога и ближния, и от друга, страданията заради противоречията в 

живота му, го заставят да се откаже от общественото разбиране и 

да усвои новото, което му се предлага и което може да разреши 

всички тези противоречия и да премахне страданията му – хрис-

тиянското. И това време е дошло сега. 

На нас, които преди хиляди години сме направили прехода 

си от животинското, личното разбиране за живота към обществе-

ното, ни се струва, че той е бил необходим и естествен, а този,  
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който преживяваме през последните 1800 години, е и неопреде-

лен, и неестествен, и страшен. Но така ни се струва само защото 

онзи преход вече е завършен и неговата дейност е преминала в 

несъзнателното, а настоящият все още не е приключил и трябва 

да го извършваме съзнателно. 

Общественото разбиране за живота е навлизало в съзнанието 

на хората в продължение на векове, хилядолетия, минавало е през 

различни норми и сега се е издигнало в областта на несъзнателното, 

предавано по наследственост, с възпитание и навици, и затова ни се 

струва нормално. Но преди 5000 години то е изглеждало на човечес-

твото толкова неестествено и страшно, колкото понастоящем изг-

лежда християнското учение в сегашния си смисъл. 

Днес ни се струва, че изискванията на християнството за все-

общо братство, независимо от националностите, за липса на собст-

веност и за това толкова странно на пръв поглед несъпротивление 

на злото с насилие са невъзможни. Но преди хиляди години точно 

така са изглеждали и семейните изисквания: родителите да хранят 

децата си, младите да хранят старите, съпрузите да бъдат верни 

един на друг. Още по-странни, дори безумни са изглеждали дър-

жавните изисквания: гражданите да се подчиняват на установената 

власт, да плащат данъци, да воюват, за да защитават родината, и 

т.н. Сега ни се струва, че всичко това е просто, разбираемо и естес-

твено и в него няма нищо мистично или странно; но преди 5000 или 

3000 години тези изисквания са изглеждали напълно невъзможни. 

Затова и общественото разбиране за живота е служило като 

основа на религиите, защото по времето, когато е било предста-

вяно на хората, то им се е струвало напълно непонятно, мистично 

и свръхестествено. Сега, вече преживели тази фаза, сме наясно с 

разумността на причините за обединяване на хората в семейства, 

общности, държави; но в древността изискванията за такъв съюз 

са били отправяни в името на свръхестественото и са били пот-

върждавани от него. 

Патриархалните религии са боготворили семействата, родо-

вете, народите; държавните – царете и държавите. Дори и сега пове-

чето слабообразовани хора, каквито са нашите селяни, които нари-

чат царя земен Бог, се подчиняват на обществените закони не заради 

разумно осъзнаване на нуждата от тях, не защото имат представа за 
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идеята за държавност, а заради религиозното си чувство. Дори и сега 

християнското учение се представя точно по същия начин на онези, 

които имат обществен или езически мироглед – като свръхестест-

вена религия, а в действителност в него няма нищо тайнствено, мис-

тично или свръхестествено; то е само учение за живота, съответст-

ващо на възрастта и на степента на материално развитие на човечес-

твото, и затова неизбежно трябва да бъде прието. 

Ще дойде време, и то вече идва, когато християнските ос-

нови на живота – равенство и братство на хората, общностна соб-

ственост, несъпротивление на злото с насилие – ще станат също 

толкова естествени и прости, колкото сега ни се струват основите 

на живота в семейството, общността, държавата. 

Нито човекът, нито човечеството могат да се върнат назад в 

своето движение. Хората вече са изпитали общественото, семей-

ното, държавното разбиране за живота и трябва да продължат нап-

ред и да усвоят следващото, по-високо ниво, което се случва сега. 

Това движение протича по два начина: съзнателно – вследствие на 

духовни причини, и несъзнателно – вследствие на материални. 

Както отделният човек твърде рядко променя живота си 

единствено според указанията на ума (в повечето случаи въпреки 

новия смисъл и новите цели, които умът му посочва, той продъл-

жава стария си живот и го променя само когато стане напълно 

противоречащ на неговото съзнание и вследствие на това – мъчи-

телен), така и човечеството, узнало чрез религиозните си водачи 

новия смисъл на съществуването и новите цели, към които трябва 

да се стреми, дълго след това продължава по същия начин и при-

ема новото разбиране чак когато осъзнае невъзможността да води 

предишния си живот. 

Въпреки осъзнатите изисквания за промяна – налагани от ре-

лигиозните водачи, – които най-разумните приемат, мнозинството 

хора, независимо от вярата си в учението на тези водачи, продъл-

жава да се ръководи от старите доктрини във вече усложнения си 

живот, подобно на семейния човек, който по навик и от лекомислие 

продължава да живее по детински, при все че знае какво е свойст-

вено за възрастта му. Именно това се случва и с човечеството при 

прехода му от една възраст към друга, който преживяваме сега. Хо-

рата надраснаха своята обществено-държавна възраст и встъпиха в 
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нова. Те познават учението, което в новия етап трябва да бъде пос-

тавено в основата на живота им, но по инерция продължават да се 

държат за старите форми. Несъответствието между разбирането за 

живота и практиката на живота поражда редица противоречия и 

страдания, които тровят всички и изискват промяна. 

Достатъчно е само да сравним практиката и теорията на жи-

вота, за да се ужасим от крещящите противоречия между житейс-

ките обстоятелства и нашето съзнание. Цялото ни съществуване е 

поредица от противоречия с всичко, което знаем и което смятаме за 

нужно и правилно. И те са навсякъде – в икономическия, държав-

ния и международния живот. Ние, сякаш забравили какво знаем и 

временно оставили настрана нещата, в които вярваме (не можем да 

не вярваме, защото това са единствените основи на живота ни), пра-

вим всичко обратно на онова, което съвестта и здравият ни разум 

изискват от нас. В икономическите, държавните и международните 

отношения се ръководим от основи, които са били подходящи за 

хората преди 3000 и 5000 години, но които са в пряко противоречие 

както със сегашното ни съзнание, така и с условията на живот, в 

които се намираме в момента. 

За човека от древността е било нормално да живее сред раз-

делението на хората на роби и господари, защото е вярвал, че то е 

от Бога и не може да бъде другояче. Но възможно ли е това днес? 

Човекът от древността е могъл да смята, че е в правото си да се 

наслаждава на благата на този свят за сметка на другите, причи-

нявайки страдания на поколения, защото е вярвал, че хората се 

раждат от различни породи, черни и бели, Яфетово100 и Хамово101 

потомство. Най-великите мъдреци, учителите на човечеството 

Платон и Аристотел не само са оправдавали и доказвали закон-

ността на съществуването на роби, но даже допреди три века 

онези, които описвали въображаемото общество на бъдещето, 

утопията, не са могли да си представят света без робство. 

 
100 От Яфет, най-малкия син на Ной, родоначалник на народите, носещи 

името му (Яфетиди) и по-късно отъждествявани с индоевропейските. 
101 От Хам, син на Ной. Според библейския разказ след потопа Ной засажда 

лоза, приготвя вино и се опива. Хам се надсмива над това, поради което е 

прокълнат от баща си: той и потомците му да бъдат слуги на потомците на 

двамата му братя Сим и Яфет. 
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Народите от древността и дори от Средновековието са вяр-

вали, наистина са вярвали, че хората не са равни, че истински са 

само персите, само гърците, римляните, французите; но ние вече 

не можем да вярваме в това. А онези, които в наше време мрат за 

аристократизма и патриотизма, не вярват, не могат да повярват на 

нещата, които говорят. 

Всички знаем и няма как да не знаем, дори никога да не сме 

чували или чели подобна ясно изразена мисъл и никога да не сме 

я изразявали сами, но всмуквайки от витаещото в християнския 

въздух съзнание, все пак знаем с цялото си сърце онази основна 

истина от християнското учение, че всички ние сме синове на 

един Отец, че където и да живеем и на какъвто и език да говорим, 

всички сме братя и се подчиняваме само на един закон на лю-

бовта, който Той е вложил в сърцата ни. 

Каквото и да е мисленето и образованието на съвременния 

човек, независимо дали е начетен либерал, философ, учен или ико-

номист, без значение с какъв оттенък е и каква религия изповядва, 

той знае, че всички хора са равни и имат еднакви права на живот и 

на благата на света, че никой не е по-добър или по-лош от другия. 

Всеки знае това несъмнено, твърдо, с цялото си същество и в съ-

щото време не само вижда около себе си разделение на две класи – 

на трудещи се, угнетени, страдащи, нуждаещи се и на безделници, 

угнетяващи, тънещи в разкош и веселие, – но дори волю-неволю, 

по един или друг начин участва в това разделение, което съзнани-

ето му отхвърля, и не може да не страда от такова противоречие. 

Независимо дали е господар, или роб, човекът на нашето 

време не може да не усеща постоянното мъчително противоречие 

между съзнанието и реалността и не може да не усеща произтича-

щите от него страдания. 

Икономическите противоречия и страданието 

Работническата класа, огромното мнозинство от хора, из-

мъчвани от постоянните безсмислени, безнадеждни, поглъщащи 

целия им живот лишения и усилен труд, страдат най-вече заради 

осъзнаването на явното противоречие между това, което е, и това, 

което трябва да бъде според всичко, което изповядват както са-

мите те, така и угнетителите, които са ги поставили и държат в 

такова положение. Те знаят, че са в робство и гинат в бедност и 
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мрак, за да служат на похотта на малцинството, което ги държи 

там. Знаят го и го изказват. И това съзнание не само расте, но и 

съставлява същността на техните страдания. 

Робът в древността е знаел, че е роб по природа, но нашият 

работник, чувствайки се роб, знае, че няма нужда да бъде такъв, и 

затова изпитва мъките на Тантал102 – вечно желае, но никога не по-

лучава нещата, които не само би могъл, но и трябва да получи. 

Страданията на работническата класа заради противоречието 

между това, което е, и това, което трябва да бъде, се множат десе-

тократно от завистта и омразата, произтичащи от такова съзнание. 

Трудещият се на нашето време, дори ако работата му е 

много по-лека от тази на древния роб, дори и да е постигнал осем-

часов работен ден, заплатен по три долара, няма да престане да 

страда, защото не използва произведеното, не се труди за себе си 

и според желанията си, а по необходимост, заради прищевките на 

тънещите в разкош, на безделниците като цяло, и по-специално – 

заради печалбите на богаташа, собственик на фабриката или за-

вода; той знае, че всичко това се случва в свят, в който е научно 

признато, че единственото богатство е работата, а използването 

на чуждия труд е несправедливо, незаконно, наказуемо, но и в 

който се изповядва учението на Христос за братство между хората 

и за това, че човешкото достойнство и признание произлизат от 

служението на ближния, а не от използването му. Знае всичко това 

и не може да не изпитва мъчително страдание от крещящото про-

тиворечие между съзнанието и действителността. Според всички 

данни и според това, което знам и което хората изповядват, казва 

си работникът, аз би трябвало да съм свободен, равен на другите 

и обичан, а аз съм роб, унижаван и мразен. Ето защо той също 

мрази и търси средства да се спаси от ситуацията, да свали от себе 

си налегналия го враг и сам да се качи върху него. 

 
102 Прародител на Танталидите в древногръцката митология, син на Зевс и 

нимфата Плуто. За да изпита боговете, той убил, нарязал и сварил сина си 

Пелопс и им го поднесъл на трапезата. Боговете разбрали ужасната истина 

и не докоснали храната, но обрекли Тантал на вечни мъки в подземното цар-

ство. Наказанието му било да стои до шия във вода и над главата му да виси 

отрупан с плодове клон, но винаги когато се пресегне да пие или хапне, во-

дата и клонът да се отдръпват и той винаги да остава гладен и жаден. 



V. Противоречия 

105 

Казват, че работниците не са прави да искат да заемат мяс-

тото на капиталистите, а бедните – мястото на богатите. Това не е 

вярно. Работниците и бедните не биха били прави, ако го искат в 

свят, в който робите и господарите, богатите и бедните са признати 

от Бога; но те го искат в свят, в който се изповядва евангелското 

учение, чието първо положение е синовността на хората към Отца, 

и следователно – братството и равенството на всички. И въпреки 

цялото старание не е възможно да се скрие, че един от първите 

принципи на християнския живот е любовта не на думи, а на дела. 

Човекът от така наречената образована класа живее в още по-

голямо противоречие и страдание. Ако вярва в нещо, той вярва ако 

не в братството на хората, то в човечеството, ако не в човечеството, 

то в справедливостта, ако не в справедливостта, то в науката, но в 

същото време знае, че целият му живот е изграден върху условия, 

коренно противоположни на всичките му вярвания – на християнс-

твото, хуманността, справедливостта, научността. Знае, че привич-

ките, в които е възпитан, лишаването от които би било болезнено за 

него, могат да бъдат удовлетворени само с мъчителния, често па-

губен труд на угнетените работници, т.е. с най-очевидното грубо на-

рушаване на същите принципи на християнството, хуманността, 

справедливостта, дори научността (имам предвид изискванията на 

политическата икономия), в които вярва. Всъщност образованият 

човек изповядва принципите на братството, хуманността, справед-

ливостта, научността, но в същото време не само живее така, че да 

се нуждае от потисничеството на работниците, което отрича, не 

само използва това потисничество през целия си живот, но и насочва 

дейността си към поддържането на един такъв ред на нещата – точно 

обратното на това, в което вярва. 

Ние всички сме братя, но все пак на разсъмване идва брат 

или сестра и ми изнася гърнето. Ние всички сме братя, но всяка 

сутрин се нуждая от пура, захар, огледало и подобни неща, за из-

работването на които равните на мен братя и сестри са губили и 

губят здравето си, но аз ги използвам и дори ги изисквам. Ние 

всички сме братя, но аз работя в банка или в търговска къща и па-

зарувам много, за да оскъпя стоките, от които моите братя силно 

се нуждаят. Ние всички сме братя, но аз получавам заплата, за да 

изобличавам, съдя и наказвам крадеца или проститутката, чието 
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съществуване е обусловено от цялата структура на моя живот и за 

които аз самият знам, че е необходимо не да се наказват, а да се 

поправят. Ние всички сме братя, но аз се издържам, събирайки да-

нъци от бедни работници, за да може парите им да бъдат използ-

вани за разкоша на безделници и богаташи. Ние всички сме братя, 

но на мен ми плащат да проповядвам на хората псевдохристиянска 

вяра, в която аз самият не вярвам, лишавайки ги от възможността 

да узнаят истинската; получавам заплата като свещеник, епископ, 

за да ги подвеждам в най-важното за тях дело. Ние всички сме 

братя, но аз давам на бедните своите педагогически, медицински, 

литературни произведения само срещу пари. Ние всички сме 

братя, но аз получавам заплата, за да подготвям убийства, за да се 

уча да убивам или за да правя оръжия, барут, крепости. 

Целият живот на нашите висши класи е едно непрекъснато 

противоречие, толкова по-мъчително, колкото по-чувствително е 

нечие нравствено съзнание. Човекът с чувствителна съвест не 

може да не страда, ако води такъв живот. Начинът да се измъкне 

от страданието е да заглуши съвестта си, но дори и да успее, той 

няма да може да заглуши страха си. 

Безчувствените и задушаващите нравствеността си хора от 

висшите потиснически класи, ако не страдат заради съвестта си, то 

страдат от страх и ненавист. И няма как да не страдат. Те знаят за 

омразата, която работниците изпитват и не може да не изпитват към 

тях заради това, че са мамени и насилвани; знаят, че те се органи-

зират, за да отхвърлят потисничеството и да отмъстят на потисни-

ците. Висшите класи виждат съюзите, стачките, 1 май, усещат зас-

трашаващата ги беда и този страх трови целия им живот и се прев-

ръща в ненавист и самозащита. Знаят, че ако отслабят дори само за 

миг борбата си с угнетените или робите, ще загинат, защото потис-

натите са озлобени и този гняв расте с всеки изминал ден. Дори и 

да искат, угнетяващите не могат да спрат да угнетяват – знаят, че 

ако престанат, дори само ако отслабят потисничеството, това ще е 

краят им. Правят всичко това въпреки мнимите си опасения за бла-

годенствието на трудещия се, за осемчасовия му работен ден, за не-

допускането на работа на малолетни и жени, за пенсиите и възнаг-

ражденията. Това са лъжи или просто загриженост робът да бъде 

способен да работи; но робът си остава роб, а господарят, който не 
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може да живее без роб, е по-малко от всякога готов да го освободи. 

По отношение на работниците управляващите класи са в по-

зицията да притиснат врага, да го държат и да не го пускат не тол-

кова защото не искат, а защото знаят, че ако го пуснат дори само 

за миг, веднага ще бъдат заклани, тъй като притиснатият винаги е 

озлобен и в ръката си държи нож. И затова, чувствителни или не, 

нашите богаташки класи не могат да се насладят на благата, които 

са заграбили от бедните, както са правили древните, вярвайки в 

правото си. Целият им живот и всичките им наслади са отровени 

от укорите на съвестта или страха им. 

Такива са икономическите противоречия. Още по-порази-

телни са държавните. 

Държавните противоречия и страданието 

Всички хора най-напред са възпитавани да свикнат да се 

подчиняват на държавните закони, определящи целия живот на 

днешните поколения. Човек се жени, развежда, отглежда деца, 

дори изповядва вяра – в много държави – в съответствие със за-

кона. Какъв е този закон, който определя целия живот на хората? 

Те вярват ли в него? Смятат ли го за правилен? Ни най-малко. В 

повечето случаи хората на нашето време не вярват в справедли-

востта на закона, презират го, но все пак му се подчиняват. За древ-

ните е било нормално да го изпълняват – вярвали са, наистина са 

вярвали, че единственият истински закон, предимно религиозен, е 

техният, заради което всички трябва да му се подчиняват. Но ние? 

В крайна сметка ние знаем и не може да не знаем, че законът в 

нашата страна не само не е вечен, но е и един от многото еднакво 

несъвършени закони в различните държави, често пъти очевидно 

лъжливи и несправедливи, обстойно обсъждани във вестниците. 

За евреите е било нормално да изпълняват закона, след като не 

са се и съмнявали, че е написан с пръста на Бога; или за римляните, 

които са смятали, че е на нимфата Егерия103; или дори когато хората 

са вярвали, че царете, даващи законите, са Божии помазаници; или 

най-малкото заради това, че законодателните събрания имали не 

 
103 В римската митология – нимфа на извора Егерия на езерото Неми, любов-

ница на втори цар на Рим Нума Помпилий. Според легендата тя го съветва 

при всички важни решения и го води по неговия владетелски път. 
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само желанието, но и способността да създадат най-добрите закони. 

Но ние знаем как се създават сега, всички сме били зад кулисите, на-

ясно сме, че те са резултат от корист, измама, партийни борби и в тях 

няма и не може да има истинска справедливост. Затова хората на на-

шето време не могат да вярват, че подчинението на гражданските 

или държавните закони би удовлетворило изискванията на разум-

ността на човешката природа. Те отдавна знаят, че е нелепо да се 

подчиняват на наредби, истинността на които може да бъде поста-

вена под съмнение, и затова не може да не страдат, изпълнявайки 

нещо, чиято разумност и задължителен характер не признават. 

Човек не може да не страда, когато целият му живот се опре-

деля от закони, на които трябва да се подчинява под заплахата от 

наказание и в чиято разумност и справедливост не само не вярва, но 

и съвсем ясно осъзнава тяхната несправедливост, жестокост, неес-

тественост. Ние признаваме ненужността на митниците и митата, но 

сме длъжни да ги плащаме; признаваме ненужността на разходите 

за двореца и на многобройните чиновници в управлението, призна-

ваме вредата от църковните проповеди, но сме длъжни да ги под-

държаме; признаваме жестокостта и безскрупулността на наказани-

ята, които съдилищата налагат, но сме длъжни да участваме в тях; 

признаваме неправилността и вредността на разпределението на по-

землената собственост, но сме длъжни да му се подчиняваме; приз-

наваме ненужността на войските и войните, но сме длъжни да носим 

огромния товар на тяхната издръжка и т.н. 

Дори това противоречие обаче е нищо в сравнение с проти-

воречието в международните отношения, пред което хората се из-

правят сега и което под заплахата от гибелта на човешкия разум и 

човешкия живот изисква разрешаване – между християнското 

съзнание и войната. 

Международните отношения и страданието 

Християнските народи живеят общ духовен живот, така че 

всяка добра, плодотворна мисъл, възникнала в единия край на света, 

тозчас се съобщава на цялото християнско човечество и предиз-

виква еднакви чувства на радост и гордост, независимо от нацио-

налността; ние, които обичаме не само мислителите, благодетелите, 

поетите и учените от другите държави; ние, гордеещите се с подвига 

на Дамян като със свой собствен; ние, които просто обичаме другите 
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народи – французи, германци, американци, британци; ние не само 

уважаваме техните качества, но и им се радваме и усмихваме, когато 

ги срещнем, не просто не можем да смятаме войната с тези хора за 

подвиг, но и не сме в състояние дори да си помислим, без да се 

ужасим, че между нас и тях може да възникне такова разногласие, 

та да се наложи да го разрешаваме чрез взаимни убийства; и ние 

всички сме призвани да участваме в такива убийства, които неиз-

бежно ще бъдат извършени – ако не днес, то утре. 

Така че за евреите, гърците, римляните е било добре не само 

да защитават независимостта на своя народ с убийства, но и да по-

коряват други народи с убийства, тъй като са вярвали твърдо, че те 

са единствената истинска, добра, мила и любима на Бога нация, а 

всички останали са филистимци104, варвари. В това са могли да вяр-

ват и хората от Средновековието, могли са да вярват дори доскоро, 

до края на миналия и началото на настоящия век. Но ние, колкото 

и да сме подразнени, вече не можем да вярваме в нещо подобно и 

затова противоречието е толкова ужасно за съвременния човек, че 

е станало невъзможно да се живее, без да бъде разрешено. 

Професорът по международно право граф Комаровски105 в 

своя научен трактат пише следното:  

Животът ни е изпълнен с противоречия. В пресата на 

всички държави непрекъснато се изтъква един всеобщ стре-

меж за мир и нуждата на народите от него. В същия този сми-

съл говорят и представители на правителства, частни лица, 

официални органи в парламентарни речи, в дипломатически 

преговори и дори във взаимни договори. Същевременно 

обаче правителствата ежегодно увеличават военната мощ на 

страните си, налагат нови данъци, вземат заеми и като заве-

щание на бъдещите поколения оставят задължението да по-

насят грешките на настоящата неразумна политика. Какво 

крещящо противоречие между думи и дела! 

Разбира се, правителствата оправдават тези мерки с 

изключително отбранителния характер на разходите и 

 
104 Древен народ, населявал приморската част на Палестина. В Танах са пред-

ставени като войнолюбив народ. 
105 Алексей Комаровски (1820–1895) – син на граф Евграф Комаровски, 

руски генерал от пехотата. 
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въоръженията, но все така остава неразбираемо за незаин-

тересованите откъде би могло да се очаква нападение, ко-

гато всички велики държави единодушно следват само отб-

раната като единствена цел в своята политика. В действи-

телност обаче изглежда, че всяка от тях ежеминутно очаква 

атака от другите, а последствията от това са всеобщо недо-

верие и свръхестествени усилия на правителствата да над-

минат по сила останалите. Такова съревнование само по 

себе си увеличава опасността от война, защото народите не 

могат да издържат дълго време на нарастващото въоръжа-

ване и рано или късно ще предпочетат войната пред всички 

несгоди на настоящата ситуация и постоянната заплаха. 

Така че и най-незначителният повод ще бъде достатъчен, за 

да подпали огъня на всеобща война в цяла Европа. 

Несправедливо е да се мисли, че подобна криза може 

да ни излекува от притискащите ни политически и иконо-

мически бедствия. Опитът от войните, водени през послед-

ните години, ни учи, че всяка от тях само е изостряла враж-

дебността между народите, увеличавала е тежестта и непо-

носимостта на натиска на милитаризма и е правила полити-

ческото и икономическото положение на Европа още по-пе-

чално и по-объркано. 

Съвременна Европа поддържа въоръжена действаща армия 

от 9 милиона души, пише Енрико Фери106, и още 15 милиона ре-

зервна, като харчи за тях 4 милиарда франка годишно. Все по-въ-

оръжена и по-въоръжена, така тя парализира източниците на со-

циално и индивидуално благосъстояние и лесно може да бъде оп-

риличена на човек, който, за да се запаси с оръжие, осъжда себе 

си на анемия и губи силата си да използва същото това оръжие, с 

което се запасява и под чието бреме в крайна сметка пада. 

На 26 юли 1887 г. Чарлз Бут107 подчертава същото по време 

 
106 Енрико Фери (1856–1929) – италиански криминолог, социалист и ученик 

на Чезаре Ломброзо. 
107 Чарлз Джеймс Бут (1840–1916) – британски корабособственик, социален 

изследовател и реформатор, известен със своите иновативни филантропични 

изследвания върху живота на работническата класа в Лондон към края на 

XIX век. 
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на речта си в Лондон пред Асоциацията за реформи и кодификация 

на правото на нациите. След като посочва същите числа от 9-мили-

онна действаща и 17-милионна резервна армия и огромните разходи 

на правителствата за тяхната издръжка и въоръжаване, той казва: 

Тези числа представляват само малка част от действи-

телната стойност, защото освен добре известните разходи за 

държавния военен бюджет трябва да вземем предвид и неиз-

меримите загуби за обществото в резултат на извличането на 

такъв огромен брой от неговите най-силни представители, за-

губени за промишлеността и за труда като цяло, както и зна-

чителните суми, изразходвани за военна подготовка и недо-

несли нищо. Неизбежно следствие от военните разходи и при-

готовленията за война е непрекъснато нарастващият държа-

вен дълг. Голяма част от дълговете на Европа е била напра-

вена заради войните. Общата сума е 4 милиарда паунда, или 

40 милиарда рубли, но расте с всяка изминала година. […] 

Живеем в трудни времена. Навсякъде се чуват оплак-

вания от застоя в търговията и промишлеността и въобще – 

от тежкото икономическо положение; сочат се ужасните ус-

ловия на живот на работническата класа и общото обедня-

ване на масите. И въпреки това правителствата достигат 

крайните предели на неразумността в стремежа си да запазят 

независимостта си. Навсякъде се измислят нови данъци и 

такси и финансовият гнет над народите не познава граници. 

Ако погледнем бюджетите на европейските държави за пос-

ледните 100 години, ще бъдем поразени преди всичко от тех-

ния постоянно прогресиращ и бърз растеж. Как можем да си 

обясним такова необикновено явление, което рано или късно 

заплашва всички ни с неизбежен фалит? 

Това безспорно произлиза от разходите, нужни за из-

дръжка на войските, които представляват една трета и дори 

половината от бюджетите на всички европейски държави. 

Най-печалното е, че нарастването на бюджетите и обедня-

ването на масите не се очаква да приключи. Какво е социа-

лизмът, ако не протест срещу тази крайно ненормална ситу-

ация, в която се намира по-голямата част от населението в 

нашата част на света? 
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Ние се разоряваме, казва Фредерик Паси108 в записка, проче-

тена на последния Конгрес за всеобщ мир през 1890 г. в Лондон, 

фалираме, за да имаме възможност да вземем участие в бъдещи бе-

зумни и престъпни касапници или за да плащаме лихви по дългове, 

оставени ни от безумни и престъпни касапници в миналото. Уми-

раме от глад, за да имаме възможност да убиваме. Освен това, ко-

ментирайки как Франция възприема темата, той казва:  

Ние вярваме, че 100 години след обнародването на 

правата на човека и гражданите е дошло време да признаем 

и правата на народите и веднъж завинаги да се откажем от 

всички начинания на измама и насилие, които под името 

„завоевания“ представляват истински престъпления срещу 

човечеството и които, каквото и да мислят за тях монарсите 

в своето честолюбие и народите в своята гордост, отслабват 

и онези, които тържествуват. 

На същия конгрес сър Уилфрид Лоусън109 казва:  

Изненадан съм от религиозното образование в нашата 

страна. Момчето ходи на неделно училище и там го съвет-

ват: „Мило момче, ти трябва да обичаш враговете си; ако те 

удари приятел, не трябва да му отвръщаш, а да се опиташ да 

го коригираш с любов“. Добре. Момчето ходи на неделно 

училище до 14–15-годишна възраст, а след това приятелите 

му го записват на военна служба. Какво ще прави то в арми-

ята? В крайна сметка не отива там, за да обича врага си, а 

напротив – ако само се добере до него, да го прободе с щика. 

Такова е цялото религиозно обучение в тази страна. Аз не 

мисля, че това е най-добрият начин да се следват повелите 

на религията. Смятам, че ако за момчето е добре да обича 

врага си, значи е добре и за възрастния. 

Има 28 милиона въоръжени мъже в Европа, които 

 
108 Фредерик Паси (1822–1912) – френски икономист и политик, носител на 

Нобелова награда за мир за 1901 г., един от основателите на Френското дру-

жество на приятелите на мира, по-късно преименувано на Дружество за ар-

битраж между нациите. 
109 Сър Уилфрид Лоусън, втори баронет (1829–1906) – английски агитатор и 

радикален политик антиимпериалист, член на Камарата на общините на 

Обединеното кралство. 
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трябва да разрешават спорове, като се убиват един друг, а не 

като ги обсъждат. Такъв е възприетият начин за разрешаване 

на споровете между християнските народи. В същото време 

този начин е и много скъп, защото според изчислението, за 

което четох, от 1872 г. насам европейските държави са похар-

чили невероятната сума от 15 милиарда рубли за подготовка 

и разрешаване на спорове чрез убийства. Затова ми се струва, 

че в този ред на нещата трябва да се приеме едно от двете 

положения: или че християнството се е провалило, или че хо-

рата, които са се заели да го тълкуват, са се провалили. 

А г-н Уилсън подчертава: „Докато нашите броненосци не 

бъдат разоръжени и армията ни не бъде разпусната, ние нямаме 

право да се наричаме християнска нация“. 

В разговор, възникнал по повод задължителната проповед 

против войната на християнските пастири, г-н Бартлет между дру-

гото казва:  

Колкото и малко да разбирам Писанието, твърдя, че 

ако хората пренебрегват, т.е. мълчат по въпроса за войната, 

те само си играят на християнство. Едва половин дузина пъти 

съм чувал от нашите пастири да проповядват всеобщ мир, а 

аз съм живял дълго. Преди 20 години пред 40 души казах, че 

войната е несъвместима с християнството, а те ме гледаха 

като смахнат фанатик. Мисълта, че е възможно да се живее 

без война, беше приета като непростима слабост и безумие. 

Католическият свещеник абат Дефурни се изказва в същия дух: 

Един от първите принципи на вечния закон, написан в 

съвестта на всеки човек, е забраната да се отнема животът на 

ближния и да се пролива кръв (без достатъчна причина, без 

да е принуден от необходимост) – една от онези заповеди, 

които са дълбоко вкоренени в човешкото сърце повече от 

всички други... Но щом въпросът засяга войната, т.е. проли-

ването на потоци човешка кръв, тогава съвременните хора 

вече не ги е грижа дали причината е достатъчна. Участни-

ците във войните дори не искат да се запитат дали тези мно-

гобройни убийства имат някакво оправдание; справедливи 

ли са, или не, законни ли са, или не, невинни ли са, или прес-

тъпни, нарушават ли основния закон, забраняващ убий-
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ствата (без основателна причина), или не. Съвестта им 

мълчи... Войната е престанала да бъде тема, която зависи от 

нравствеността. За военните няма друга радост в дейността 

им и в опасностите, на които са подложени, освен тази да 

бъдат победители; няма друга скръб, освен тази да бъдат по-

бедени. И не ми казвайте, че служат на отечеството. Много 

отдавна един велик гений ви е отговорил с думи, станали 

част от поговорка: „Изхвърлете справедливостта – и какво 

ще представлява държавата, ако не едно голямо сборище 

разбойници?“. А една шайка разбойници не е ли малка дър-

жава? И разбойническите банди имат свои закони. Те също 

се сражават за плячка и дори за чест... 

Целта на международния трибунал е европейските 

държави да престанат да бъдат народи на крадци и армии, 

трябва да добавя, шайки разбойници и апаши. Да, нашите 

армии са тълпи от роби, принадлежащи на един или двама 

управляващи или министри, които тиранично и без никаква 

отговорност, както знаем, се разпореждат с тях... Особе-

ността на роба е, че в ръцете на своя господар той е вещ, 

оръжие, а не човек. Такива са войниците, офицерите, гене-

ралите, които отиват да убиват и убиват по волята на управ-

ляващите. Военното робство съществува и то е най-лошото 

от всички, особено сега, когато принудителната служба 

слага окови на вратовете на свободните и силни представи-

тели на нацията, за да ги превърне в оръжия за убийства, в 

палачи, в касапи на човешко месо, защото само заради това 

са набирани и обучавани... 

Управниците, двама-трима на брой, се събират в не-

чий кабинет, договарят се тайно, без протоколи, без глас-

ност, следователно и без отговорност, и изпращат хора на 

масово клане. 

Сеньор Е. Г. Монета казва: 

Протестите срещу тежкото за народа въоръжаване не 

започнаха сега. Чуйте какво е написал Монтескьо110 

 
110 Шарл дьо Монтескьо (1689–1755) – френски висш аристократ, писател, 

юрист, социолог, основоположник на теорията за разделение на властите, 

залегнала в много конституции по света. 
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навремето: „Франция (сега може да се замени с „Европа“) 

ще загине от военните. Новата болест се е разпространила в 

цяла Европа. Тя е сполетяла царете и ги принуждава да под-

държат невъзможно многобройни войски. Тази болест е ти-

пична и следователно заразна, защото, щом една държава 

увеличи войската си, всички останали веднага правят съ-

щото. Така че следствието не може да е нищо друго, освен 

обща гибел. 

Всяко правителство създава толкова многобройна 

войска, колкото е способно да издържа, ако народът му е зас-

трашен от изтребление, и хората наричат мир именно това 

напрегнато състояние на всички срещу всички. Затова Ев-

ропа е толкова разорена, че ако гражданите бяха в положени-

ето на правителствата в тази част на света, тогава най-бога-

тите от тях нямаше да имат с какво да живеят. Имайки богат-

ствата и търговията на целия свят, ние сме бедняци“. 

Това е писано преди почти 150 години, а сякаш представя 

настоящето. Само едно нещо се е променило – формата на управ-

ление. По времето на Монтескьо се е смятало, че причината да се 

поддържат големи войски е неограничената власт на кралете, во-

юващи с надеждата победите им да увеличат собствеността им и 

да ги прославят. Тогава хората казвали: „Ах, ако народите можеха 

да избират онези, които биха имали право да отказват войници и 

пари на правителствата, би дошъл краят на военната политика“. 

Сега в почти цяла Европа има представителни управления и въп-

реки това военните разходи и приготовленията за войни нарастват 

в страшни пропорции. 

Видно е, че безумието на владетелите е преминало в управ-

ляващите класи. Сега вече не се воюва заради това, че някой крал 

не е проявил любезност към любовницата на друг, какъвто е слу-

чаят с Луи XIV; а като се преувеличават почтените и естествени 

чувства за национално достойнство и патриотизъм и като се наст-

ройва общественото мнение на един народ срещу друг, в крайна 

сметка се стига до етапа, в който е достатъчно да се каже (дори 

новината да е фалшива), че посланикът на една държава не е бил 

приет от главата на друга, за да избухне най-ужасната и най-ги-

белна война, която някога се е водила. 
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Европа поддържа повече въоръжени войници сега, откол-

кото по време на големите Наполеонови войни. Всички граждани 

на нашия континент, с малки изключения, са принудени да прека-

рат няколко години в казармите; строят се крепости, арсенали и 

кораби и непрекъснато се произвеждат оръжия, а те скоро се за-

менят с други, защото науката, която би трябвало винаги да ра-

боти за благото на човечеството, за съжаление, съдейства за него-

вото унищожение, като изобретява нови и нови средства за убийс-

твото на най-голям брой хора за най-кратко време. 

И за да бъдат издържани толкова много войници и да се пра-

вят огромни приготовления за убийства, се харчат стотици мили-

они годишно, т.е. суми, които биха били достатъчни за възпита-

нието и образоването на народа и за най-мащабните дела в полза 

на общественото благо и които биха дали възможност за мирно 

разрешаване на всеки социален въпрос. 

Така Европа в това отношение се намира в същото положе-

ние, в което е била в най-лошия период на зверствата от Средно-

вековието, въпреки всички наши научни победи. Хората се оплак-

ват от такова състояние, което не е война, но не е и мир, и биха 

искали да излязат от него. Правителствените глави твърдят, че ис-

кат мир и дори се съревновават кой от тях ще направи най-тър-

жествените миролюбиви изявления, но още същия или следващия 

ден внасят предложение пред законодателната власт за увелича-

ване на въоръжаването и казват, че предприемат предпазни мерки 

именно за да подсигурят мира. 

Но това не е светът, който обичаме. И народите не се заб-

луждават. Истинският мир се основава на взаимно доверие, до-

като тези огромни въоръжения показват явно и крайно недоверие, 

ако не и скрита враждебност между държавите. Какво бихме ка-

зали за човек, който в желанието си да изрази приятелските си 

чувства към съседа, го е поканил да обсъдят предстоящи въпроси 

със зареден револвер в ръка? 

Всички добронамерени граждани искат да прекратят на 

всяка цена именно това крещящо противоречие между миролю-

бивите изявления и военната политика на правителствата. 

Хората са изненадани от факта, че в Европа се извършват 60 

хиляди самоубийства годишно, като броят изключва Русия и 
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Турция, и това са само известните и записаните; но трябва да са 

изненадани не че са толкова много, а че са толкова малко. Всеки 

съвременен човек, вникнал в противоречието между съзнанието и 

живота, се намира в най-отчайващо положение. Дори без да са 

взети предвид всички други противоречия, които изпълват еже-

дневието му, вътрешният конфликт заради състоянието на война, 

в което се намира Европа, и нейното християнско изповедание е 

достатъчен, за да го хвърли в отчаяние, да го накара да се съмнява 

в разумността на човешката природа и да сложи край на живота 

си в този безумен и брутален свят. 

Военното противоречие, носещо в себе си квинтесенцията 

на всички други противоречия, е толкова ужасно, че можеш да жи-

вееш, участвайки в него, само ако не мислиш за това, ако го забра-

виш. Но как?! Всички ние сме християни и не само изповядваме 

любов към хората, но и наистина водим общ живот, жизненият ни 

пулс бие в едно, помагаме си, учим се един от друг, все повече и 

повече се приближаваме един към друг с взаимна радост и обич! 

И това сближаване е смисълът на цялото ни съществуване! Но утре 

някоя празна правителствена глава ще каже някаква глупост, друга 

ще му отговори със същото и аз ще тръгна, излагайки себе си на 

смърт, да убивам хора, които не само не са ми направили нищо, но 

и които обичам. И това не е бъдеща вероятност, а нещо, за което 

всички се подготвяме и което е не само възможно, но и неизбежно. 

Достатъчно е да осъзнаете ясно всичко това, за да полудеете или 

да се застреляте. И вече се случва, особено често при военните. 

Трябва само да се опомните за момент, за да решите, че такъв край 

е наистина необходим. 

Ето така се обяснява ужасното напрежение, заради което 

съвременните хора се опитват да се опияняват с вино, тютюн, 

опиум, карти, четене на вестници, пътувания, всякакви зрелища и 

забавления. Всички тези дейности се извършват като сериозни, 

важни дела. И те наистина са важни дела. Ако нямаше външни 

средства за замъгляване на съзнанието, половината от хората вед-

нага биха се застреляли, защото най-непоносимото за тях състоя-

ние е да живеят в противоречие с разума си. А в наше време ця-

лото население е в такова състояние. Всички живеят в постоянно 

крещящо противоречие между съзнанието и живота. Противо-



Божието царство е вътре във вас 

118 

речия има и в икономическите, и в държавните отношения, но 

най-остро е това между съзнанието на хората за християнския за-

кон за братство и принудата за военна служба, при която всеки 

трябва да бъде готов за вражда и убийства. Всеки трябва да бъде 

и християнин, и гладиатор едновременно. 
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Разрешаването на противоречията между живота и съзнани-

ето е възможно по два начина: чрез промяна на живота или чрез 

промяна на съзнанието. И изглежда, не може да има съмнение в 

избора между двата. Човек може да престане да прави това, което 

смята за зло, но не може да престане да определя злото за зло. По 

абсолютно същия начин цялото човечество може да спре да прави 

злини, но не може не само да промени, но дори и за известно време 

да задържи всичко, което съзнанието изяснява и разпространява 

като зло, следователно счита, че не трябва да съществува. Изг-

лежда, че изборът между промяната на живота и промяната на съз-

нанието би трябвало да е ясен и извън всякакво съмнение. 

Затова изглежда неизбежно християнското човечество на 

нашето време да се откаже от езическите форми на живот, които 

осъжда, и да изгради съществуването си върху християнските ос-

нови, които признава. Но би станало така, ако го нямаше закона 

за инерцията, също толкова неизменен за хората и народите, кол-

кото и за неживите тела. За човека това е психологическият закон, 

описан в Евангелието: „И те обикнаха тъмнината повече от свет-

лината, защото делата им бяха зли“111, който показва, че повечето 

хора разсъждават не за да узнаят истината, а за да уверят себе си, 

че са в истината и че именно животът, който водят и който им е 

приятен и привичен, е животът, който съвпада с истината. 

Робството е противоречало на всички нравствени принципи, 

които Платон и Аристотел са проповядвали, при все че нито еди-

ният, нито другият са виждали това противоречие, защото отрича-

нето на робството би било разрушително за целия им живот. Съ-

щото се случва и в нашия свят. Разделението на хората на две класи, 

държавното и военното насилие са в пълно противоречие с всички 

нравствени принципи, според които живеем днес, а в същото време 

напредничавите, образовани личности на нашето време като че ли 

не виждат това. Повечето от тях, ако не и всички, несъзнателно се 

 
111 „Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от 

Светлината, защото делата им бяха зли.“ (Йоан 3:19) 



Божието царство е вътре във вас 

120 

стараят да запазят предишното си обществено разбиране за живота, 

което оправдава положението им, и крият от себе си и другите него-

вата несъстоятелност; крият и най-важното – необходимостта да ус-

воят християнското разбиране, което в крайна сметка ще разруши 

цялата съществуваща структура. Полагат всички усилия да поддър-

жат порядък, основан на общественото разбиране, в което самите те 

не вярват, защото е отживелица и в него вече не може да се вярва. 

Цялата днешна литература – философска, политическа, ху-

дожествена – е поразителна в това отношение. Какво богатство на 

мисли, форми, цветове, каква ерудиция, елегантност, изобилие от 

идеи, но сериозно съдържание не само липсва, а дори съществува 

някакъв страх от каквато и да било определеност на мисълта и от 

нейното изразяване! Заобикалки, алегории, шеги, обобщения, 

най-широки съображения и нищо просто, ясно, което да стига до 

същината, т.е. до въпроса за живота. Но освен че се пишат и гово-

рят елегантни безполезности, по най-изтънчен начин се пишат и 

говорят откровени гадости и безумия, които връщат хората към 

примитивната диващина, към основите не само на езическия, но 

дори и на животинския живот, вече изживян преди 5000 години. 

То и не може да бъде иначе. Избягвайки християнското раз-

биране за живота, което нарушава привичния за едни, а за други – 

и привичния, и изгодния порядък, хората не могат да не се върнат 

обратно към езическото разбиране и към ученията, основани на 

него. Днес се проповядват не само патриотизъм и аристократизъм, 

както е било преди 2000 години, но и най-грубо епикурейство, жи-

вотинщина, с единствената разлика, че тогава онези, които са ги 

проповядвали, са вярвали в тях, докато сега самите проповедници 

не вярват в глупостите, които говорят, а и няма как да вярват, за-

щото те вече нямат никакъв смисъл. 

Не можете да стоите неподвижно, когато земята под краката 

ви се движи. Ако не вървите напред, се връщате назад. И е странно 

и страшно да се каже, че образованите, напредничавите хора на на-

шето време, с изтънчените си разсъждения по същество повличат 

обществото назад, към състояние даже не езическо, а на примитивна 

диващина. Нищо не показва по-ясно тази посока на дейност на съв-

ременните прогресивни представители на човечеството от тяхното 

отношение към явлението, в което днес е изразена в концентрирана 
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форма цялата непоследователност на общественото разбиране за 

живота – войната, всеобщото въоръжаване и военната служба. 

Неопределеността, ако не и недобросъвестността на отно-

шението на образованите хора на нашето време към това явление 

е поразителна. То е трояко: някои разглеждат явлението като слу-

чайност, възникнала заради особената политическа обстановка в 

Европа, и смятат, че може да бъде поправена чрез външни, дипло-

матически международни мерки, без да се променя целият вътре-

шен строй на живота на народите; други го възприемат като нещо 

ужасно, жестоко, но неизбежно и фатално, като болест или смърт; 

трети спокойно и хладнокръвно считат войната за необходимо, 

благодетелно и следователно желано дело. 

Всички гледат на темата по различен начин, но както едните, 

така и другите, и третите разглеждат войната като събитие, което по 

никакъв начин не зависи от волята на участващите в него, и затова 

дори не допускат естествения въпрос, който си задава обикновеният 

човек: „Какво, наистина ли трябва да се замесвам в това?“. Според 

напредничавите хора тези въпроси дори не съществуват и всеки, не-

зависимо какво е личното му отношение към войната, е длъжен да 

се подчинява робски на изискванията на властите. 

Войната като случайност 

Отношението на първите – тези, които виждат спасението 

от войните в дипломатическите международни мерки – е наме-

рило прекрасен израз в резултатите от последния Конгрес за мир 

в Лондон и в статии и писма на видни писатели. След като били 

събрани устни и писмени мнения на учени от различни части на 

света, по време на конгреса, започнал с молебен в катедралата и 

завършил с обяд и тостове, в продължение на пет дни били изслу-

шани много речи и се стигнало до следните заключения: 

Първо, конгресът изразил мнение, че прякото следствие от 

братството между хората неизбежно трябва да бъде братството 

между народите, което признава тъждествеността на интересите 

на всеки един от тях поотделно. 

Второ, конгресът признал, че християнството оказва влия-

ние върху нравствения и политическия прогрес на човечеството, 

и затова напомнил на проповедниците на Евангелието и на други 

духовни просветители необходимостта от разпространение на 
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идеите за мир и добросърдечност между хората. За целта опреде-

лил третата неделя на всеки декември. На този ден трябвало да 

има специално прокламиране на принципите на мира. 

Трето, конгресът изразил желание всички учители по исто-

рия да насочат вниманието на младежта към ужасното зло, което 

войните винаги са причинявали на човечеството, и към обстоятел-

ството, че в повечето случаи те са възниквали по съвсем незначи-

телни причини. 

Четвърто, конгресът осъдил обучението с физически упраж-

нения и военни прийоми в училищата и предложил съществува-

щите военни роти да бъдат заменени със спасителни. Също така 

изразил желание да внуши на изпитните комисии, които форму-

лират въпросите към учениците, нуждата да насочат умовете им 

към принципите на мира. 

Пето, конгресът подчертал убеждението, че учението за 

правата на човека изисква дивите и слаби народи, както и тяхната 

собственост и свобода да бъдат защитени от несправедливост, 

злоупотреби и толкова често срещаните пороци сред т.нар. циви-

лизовани народи; за постигането на тази цел всички те трябвало 

да действат съгласувано. Също така изразил искрената си съпри-

частност към заключенията на Конференцията за борба с робст-

вото, която неотдавна заседавала в Брюксел и имала за задача да 

подобри живота на дивите африкански племена. 

Шесто, тъй като войнствените предразсъдъци и предания, 

все още толкова дълбоко вкоренени в някои народи, както и всички 

онези войнствени речи, произнасяни на законодателни събрания от 

определени лидери на общественото мнение и изпълнили страни-

ците на печата, често се явяват косвени причини за война, конгре-

сът препоръчал да се публикуват точни сведения за отношенията 

между народите. За тази цел предложил създаването на междуна-

роден вестник, който да отговаря на горните изисквания. 

Седмо, конгресът предложил на Комитета при всяка въз-

можност да съветва членовете си да подкрепят проекти за уеднак-

вяване на теглилки, мерки, монети, пощенски и телеграфни та-

рифи и т.н., които биха могли да допринесат за реалното търгов-

ско, промишлено и научно единение на народите. 

Осмо, предвид безграничното нравствено и обществено 
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влияние на жените, конгресът ги призовавал да дават своята под-

крепа за всичко, което би могло да допринесе за мира, в противен 

случай продължаването на настоящото военно положение до го-

ляма степен би било тяхна отговорност. 

Девето, конгресът изразил надежда, че Асоциацията за фи-

нансова реформа и други подобни организации в Европа и Аме-

рика ще се обединят, за да обсъдят мерки за установяване на спра-

ведливи търговски отношения между нациите чрез премахване на 

митата. Конгресът също така пояснил, че всички цивилизовани 

народи желаят мир и с нетърпение очакват края на въоръжаването 

по целия свят. Уж произведени за отбрана, сами по себе си оръ-

жията са зло, тъй като поддържат недоверието и същевременно 

стават причина за всички онези всеобщи икономически сътресе-

ния, непозволяващи да се пристъпи към въпросите за труда и нуж-

дите, които би трябвало да бъдат приоритет. 

Десето, конгресът признал всеобщото разоръжаване като 

най-добра гаранция за мир и като първата крачка към разрешаване 

на въпросите, които в момента разделят държавите, и изразил же-

лание в близко бъдеще да бъде свикано събрание на представи-

тели на всички европейски държави, където да се обсъдят мерки, 

които биха могли да доведат до постигането на тази цел. 

Единадесето, вземайки предвид, че нерешителността на ня-

коя страна може да забави свикването на гореспоменатото събра-

ние, конгресът изказал мнение, че държавата, която първа реши 

да разпусне значителна част от армията си, ще направи най-голя-

мата услуга на Европа и човечеството, понеже така, под натиска 

на общественото мнение, ще застави други да последват нейния 

пример. С постъпката си несъмнено тя не само няма да отслаби, 

но и ще подсили естествените си условия за защита. 

Дванадесето, тъй като въпросът за разоръжаването и мира 

като цяло зависи до голяма степен от общественото мнение, конгре-

сът приканил обществата по света и всички привърженици на мира 

да се ангажират активно с пропагандирането му, особено по време 

на парламентарни избори, за да убедят избирателите да гласуват за 

кандидати, чиято програма включва мир, разоръжаване и арбитраж. 

Тринадесето, конгресът поздравил приятелите на мира за 

решението, взето на Международната американска конферен-
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ция112, което признава за желателен задължителния арбитражен 

съд във всички спорове и други разногласия, независимо от тех-

ния произход, с изключение на онези, които биха могли да заст-

рашат независимостта на една от засегнатите страни. 

Четиринадесето, конгресът привлякъл вниманието на всички 

европейски и американски държавници към това решение с надеж-

дата, че в близко бъдеще подобни договори ще бъдат подписвани от 

останалите нации, за да се избегнат предварително всякакви 

сблъсъци и същевременно да станат пример за другите страни. 

Петнадесето, конгресът изразил задоволството си от приетия 

от испанския Сенат законопроект, позволяващ на правителството 

да ходатайства за утвърждаване на договорите, съставени с по-

мощта на арбитражен съд, с цел уреждане на всички спорове, с из-

ключение на свързаните с независимостта или вътрешното управ-

ление на държавите. Същото задоволство изразил и от приемането 

на подобни решения от норвежкия и италианския Парламент. 

Шестнадесето, конгресът решил да се обърне официално 

към основните политически, религиозни и търговски общества и 

работнически съюзи с молба да ходатайстват пред своите прави-

телства да предприемат необходимите мерки за създаване на спе-

циални комисии, чиито задължения да включват разрешаване на 

международни разногласия, с цел да се предотвратят войните. 

Седемнадесето, с оглед на това, че целта на всички общества 

по света е установяване на правен ред между народите и че неут-

рализацията чрез международни договори е стъпка към такава 

правна позиция и към намаляване на броя на страните, в които вой-

ната ще бъде възможна, конгресът предложил да се разширят пра-

вилата за неутрализация и изразил желание всички вече съществу-

ващи такива договори да останат в сила и занапред, а в случай на 

нужда да бъдат допълвани така, че неутралитетът да бъде разпрос-

траняван по цялата държава и крепостите, по-скоро опасни, откол-

кото гарантиращи сигурност, да бъдат разрушавани. Според 

 
112 Първата международна конференция на Американските щати (First 

International Conference of American States) се провежда във Вашингтон, ок-

ръг Колумбия, от 20 януари до 27 април 1890 г. по идея на държавния сек-

ретар Джеймс Г. Блейн и отнема почти десетилетие и няколко преобръщания 

на политиката на САЩ. 
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желанието на народите да бъдат съставяни и нови договори за ус-

тановяване на неутралитет с останалите държави. 

Осемнадесето, секцията на Комитета предложила:  

I. Следващите заседания на Конгреса за мир да бъдат насро-

чени или точно преди срещата на ежегодната Международна кон-

ференция, или веднага след нея и в същия град. 

II. Въпросът за международната емблема на мира да бъде 

отложен за неопределено време. 

III. Да бъде направено следното:  

1. Да се изрази задоволство от официалното предложение на 

Презвитерианската църква в Съединените щати към върховните 

представители на всяко религиозно общество от християнската де-

номинация да се обединят за общо обсъждане на мерките, които биха 

могли да доведат до замяна на войната с международен арбитраж. 

2. От името на конгреса да се изкаже дълбока почит към па-

метта на великия италиански юрист Аврелий Сафи, член на Ко-

митета за международен мир и свобода. 

3. По възможност докладите от този конгрес, подписани от 

председателя, да бъдат предадени на главите на всички цивилизо-

вани държави от авторитетни делегации. 

4. Организационният комитет да бъде упълномощен да 

прави необходимите изменения в документите и решенията, при-

ети от конгреса. 

5. Да бъдат взети следните решения:  

а) Да се благодари на председателите на всички от-

делни заседания на конгреса. 

б) Да се благодари на председателя, секретарите и 

членовете на бюрото на конгреса. 

в) Да се благодари на членовете на различните секции 

на Комитета. 

г) Да се благодари на каноник Скот Холанд, д-р Ревен 

Томас и И. М. Гибън за речите им при откриването на кон-

греса и да се отправи молба копия от техните изказвания да 

бъдат предоставени на пресата. 

д) Да се благодари на ръководителите на храмовете 

„Св. Павел“ и „Стамфорд Хил“ за предоставянето на тези 

здания за обществени цели. 
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е) Да се състави благодарствена нота до Нейно Вели-

чество за позволението ѝ да се посети замъкът „Уиндзор“. 

ж) Да се благодари на лорд-мера113, съпругата му, 

г-н Пасмор Едуардс и други приятели за проявеното гос-

топриемство към членовете на конгреса. 

Деветнадесето, конгресът изказал своята дълбока признател-

ност към Бога за забележителната хармония на всички заседания, на 

които са били събрани да работят в тясно сътрудничество толкова 

много мъже и жени от най-различни националности и вероизпове-

дания, както и за успешното приключване на работата им. 

Конгресът изразил своята твърда и непоколебима вяра в 

окончателния триумф на мира и принципите, отстоявани на тези 

събрания. 

Основният замисъл на конгреса бил, че е необходимо, първо, 

да се разпространява с всички средства сред всички хора убежде-

нието, че войната е много неизгодна за народите, а мирът – огромно 

благо за тях, и второ, да се въздейства на правителствата, вдъхно-

вявайки ги с предимствата на международните трибунали пред вой-

ните и следователно с ползите и необходимостта от разоръжаване. 

За постигането на първата цел конгресът се обърнал към жените и 

учителите по история и посъветвал духовниците всяка трета неделя 

на декември да проповядват на хората за злото на войната и благото 

на мира; за постигането на втората цел конгресът предложил на 

правителствата разоръжаване и замяна на войните с арбитраж. 

Да се проповядва за злото на войната и благото на мира! Но 

нали злото на войната и благото на мира са до такава степен из-

вестни на хората, че откакто познаваме хора, най-доброто поже-

лание винаги е бил поздравът „мир вам“ – тогава защо да се про-

повядва? Не само християните, но и всички езичници познават 

злото на войната и благото на мира от хиляди години, така че съ-

ветът към духовниците да проповядват това всяка трета неделя на 

декември е напълно излишен. Християните не може да не го про-

повядват постоянно, всеки ден от живота си. Ако не го правят, 

трябва да има някакви причини. И докато тези причини не бъдат 

премахнати, никакви съвети няма да бъдат валидни. 

Още по-малко валидни ще бъдат съветите към 

 
113 Кмет на Лондон, Единбург и други градове във Великобритания. 
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правителствата да разпуснат войските и да ги заменят с междуна-

родни трибунали. Самите правителства също са съвсем наясно с 

цялата трудност и тежест на събирането и поддържането на войски 

и ако въпреки това ги събират и поддържат с цената на страшни 

усилия и напрежение, тогава очевидно не могат да действат друго-

яче и съветът на конгреса по никакъв начин не би могъл да им въз-

действа. Но учените не искат да разберат това и всички се надяват 

да намерят система, при която правителствата, които произвеждат 

войни, да ограничават сами себе си. Учените казват: 

Възможно ли е да се отървем от войната? Всички са 

съгласни, че ако тя избухне в Европа, последствията ще бъ-

дат подобни на големите варварски нашествия. Ако предстои 

война, въпросът вече ще засяга съществуването на цели на-

роди, следователно тя ще бъде кървава, отчаяна, жестока. 

Именно такова съображение заедно с ужасните оръжия 

за изтребление на съвременната наука отлагат момента на обя-

вяването на война и запазват сегашния временен ред на не-

щата, а той би могъл да продължи безкрайно, ако не бяха ог-

ромните разходи, смазващи европейските народи и заплаш-

ващи да ги доведат до бедствия, не по-малки от тези, които ще 

им причини войната. Поразени от такава мисъл, хора от раз-

лични страни търсят начини да спрат или поне да смекчат пос-

ледствията от ужасната касапница, която ги грози. 

Това са въпросите, които ще се поставят на дневен ред 

на предстоящия в скоро време конгрес в Рим и които са 

включени в издадените брошури за разоръжаване. 

За нещастие, несъмнено е, че при сегашното устройс-

тво на повечето европейски държави, отдалечени една от 

друга и водени от различни интереси, пълното прекратяване 

на войната е мечта, с която би било опасно да се утешаваме. 

Въпреки това някои по-разумни закони и разпоредби, приети 

от всички във времена на дуели между народите, биха могли 

да намалят значително ужасите на войните. 

Също толкова утопично е да се разчита на разоръжа-

ване, почти невъзможно поради съображения от народен ха-

рактер, разбираеми за нашите читатели. (Вероятно това оз-

начава, че Франция не трябва да се разоръжава преди 



Божието царство е вътре във вас 

128 

отмъщението.) Общественото мнение не е готово да приеме 

проекти за разоръжаване, а и международните отношения 

не са такива, че те да могат да бъдат приети. А изискването 

за разоръжаване от една държава към друга би било равно-

силно на обявяване на война. 

Въпреки това все още може да се допусне, че обменът 

на възгледи между заинтересованите страни до известна сте-

пен ще подпомогне международното споразумение и ще нап-

рави възможно значителното намаляване на военните разходи, 

притискащи сега европейските народи и ощетяващи разреша-

ването на социалните им проблеми, а във всяка една държава 

такава необходимост се усеща като заплаха усилията да се 

предотврати външна война да предизвикат вътрешна. 

Предполага се поне намаляване на огромните разходи, 

нужни за сегашното военно устройство, чиято цел е да може 

за 24 часа да превземе владенията на противника и да води ре-

шителната битка седмица след обявяването на войната! 

„Нужно е да се гарантира, че държавите не могат да се 

нападат една друга и да заграбват чужди владения в рамките 

на 24 часа.“ Тази практична мисъл е от статия на Максим дю 

Камп114, чиито заключения се свеждат до следното: 

1. Дипломатическият конгрес трябва да се събира 

ежегодно. 

2. Никаква война не може да бъде обявена по-рано от 

два месеца след инцидента, който я е предизвикал. (Труд-

ността тук ще бъде да се определи именно кой инцидент я е 

предизвикал, тъй като при всяко обявяване на война са на-

лични множество такива и се налага да се прецени от кой 

момент трябва да се броят два месеца.) 

3. Войната не може да бъде обявена, преди да бъде 

гласувана от подготвящите се за нея народи. 

4. Военните действия не може да започнат по-рано от 

месец след обявяването на войната. 

„Войната не може да започне... трябва...“ и т.н. Но кой ще 

гарантира, че тя не може да започне? Кой ще задължи хората да 

 
114 Максим дю Камп (1822–1894) – френски писател и фотограф, който е из-

вестен главно с ярките си истории за френския живот през XIX век. 
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правят това и онова? Кой ще застави някоя държава да спази оп-

ределен срок? Всички останали? Всички останали са абсолютно 

същите държави, които трябва да бъдат удържани, заставяни и да 

им бъдат поставяни срокове. Тогава кой ще го направи? И как? 

Общественото мнение? Да, но ако имаше обществено мнение, ко-

ето може да принуди една държава да спази определен срок, то 

същото това обществено мнение би могло да я застави изобщо да 

не започва войната. 

Все пак е възможно такова уравновесяване на силите, казват 

те, при което държавите ще възпират сами себе си. Но нали това 

изискване е все още задължително? Нали затова беше Свещеният 

съюз115, нали затова беше Лигата на мира116 и т.н.? Ако всички са 

съгласни, отговарят те. Но ако всички са съгласни, то войни вече 

няма да съществуват, няма да има нужда и от върховни съдилища, 

и от арбитраж. 

Арбитражът ще замени войните. Въпросите ще се ре-

шават от арбитражен съд; алабамският проблем е разрешен 

от арбитражен съд, папата е помолил въпросът за Каролин-

ските острови да бъде разрешен от арбитраж. Швейцария и 

Белгия, Дания и Холандия са подали заявление, че предпо-

читат решение на арбитражен съд вместо война. Изглежда, 

че и Монако е изразило същото желание. Досадно е само, че 

Германия, Русия, Австрия, Франция и до днес не са поис-

кали нищо такова. 

Удивително е как хората могат да мамят сами себе си, ко-

гато им е нужно. Правителствата ще се съгласят да разрешават 

разногласията помежду си с арбитраж и следователно ще разпус-

нат войските. Недоразуменията между Русия и Полша, Англия и 

Ирландия, Австрия и Чехия, Франция и Германия, Турция и сла-

вяните ще се решат с доброволно съгласие. Все едно да предло-

жите на търговците и банкерите да не продават нищо по-скъпо от 

 
115 Консервативен геополитически съюз между Руската империя, Австрийс-

ката империя и Прусия, учреден с цел поддържане на международния ред, 

установен с решенията на Виенския конгрес (1814–1815). 
116 Международната лига за мир и свобода е пацифистка организация, осно-

вана през 1867 г. в Швейцария от редица републиканци, революционери и 

демократи, общественици. 
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покупната му цена, да разпределят богатствата си без печалби и 

да унищожат парите, станали ненужни вследствие на това. Но 

нали идеята на търговията и банковото дело е да се продава на по-

висока цена от покупната и следователно такова предложение е 

равносилно на предложение тези дейности да бъдат унищожени. 

Същото важи и за правителствата. Предложението да не си служат 

с насилие, а да разрешават недоразуменията справедливо, е рав-

носилно на предложение да се самоунищожат като правителства, 

с което никое от тях няма да се съгласи. 

Учените се събират в общества (има повече от 100 такива 

дружества), организират конгреси (наскоро се проведоха в Париж 

и Лондон, следващият е в Рим), четат речи и държат тостове, обяд-

ват, издават списания, посветени на идеята, и във всички тях до-

казват, че натискът върху народите, принудени да поддържат ми-

лиони войници, е достигнал краен предел и че въоръжаването про-

тиворечи на техните цели, свойства и желания. Но пък ако изпишат 

много бумаги и изговорят много думи, може би ще убедят в това 

хората и ще направят така, че те да нямат противоположни инте-

реси, т.е. да няма за какво да се водят войни. 

Като малък ме уверяваха, че за да хвана птица, трябва да 

посипя опашката ѝ със сол. Излязох при птиците, но веднага се 

убедих, че ако можех да посипя опашката на някоя със сол, то щях 

да мога и да я хвана. Тогава разбрах, че са се подигравали с мен. 

Същото трябва да разберат и хората, които четат статии и книги 

за арбитражния съд и разоръжаването. Ако можете да посипете 

със сол опашката на птица, това означава, че тя не лети, и няма 

защо да я хващате. Ако птицата има крила и не иска да бъде хва-

ната, тя няма да позволи опашката ѝ да бъде посипана със сол, 

защото нейното свойство е да лети. По същия начин свойството 

на едно правителство не е да се подчинява, а да подчинява. И то е 

дотолкова правителство, доколкото може да не се подчинява, а да 

подчинява на себе си, затова винаги се стреми към това и никога 

не се отказва доброволно от властта си, която именно войската му 

подсигурява. Следователно никога няма да се откаже от нея и от 

използването ѝ за целите на войната. 

Грешката идва от учените юристи, които в книгите си твър-

дят, заблуждавайки себе си и останалите, че правителствата не са 
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това, което са – сбор от едни хора, насилващи други, – а представи-

тели на съвкупността от граждани. Толкова дълго са уверявали на-

селението в това, че сами са повярвали в него и често смятат съвсем 

сериозно, че справедливостта би могла да бъде задължителна за 

властта. Но историята показва, че правителствата от Цезар до Напо-

леон и Бисмарк по своята същност винаги са били сила, която по-

тъпква справедливостта, тъй като не може да бъде иначе. Справед-

ливостта няма как да бъде задължителна за един или за няколко 

души, които държат в ръцете си измамени и обучени на насилие 

войници и чрез тях управляват всички останали. Така че те не могат 

да се съгласят да намалят броя на тези подчиняващи им се дреси-

рани хора, които съставляват цялата им сила и значение.  

Такова е отношението на някои учени към противоречието, 

което гнети нашия свят, и такива са средствата им за неговото раз-

решаване. Кажете на тези хора, че въпросът е само в личното отно-

шение на всеки човек към поставения пред него нравствено-рели-

гиозен проблем за законността или незаконността на участието в 

обща военна служба, и те просто ще свият рамене и дори няма да 

ви удостоят с отговор или внимание. Тяхното решение е да четат 

речи, да пишат книги, да избират председатели, заместник-предсе-

датели, секретари, да заседават и да говорят ту в един град, ту в 

друг. Според тях следствието от тези разговори и писания ще бъде, 

че правителствата ще престанат да набират войници, на които се 

крепи цялата им сила, ще се вслушат в изказванията им и ще раз-

пуснат войските си, оставайки беззащитни не само пред съседите 

си, но и пред своите поданици; като разбойници, вързали невъоръ-

жени граждани, за да ги ограбят, но след като чули речите за бол-

ката, която въжетата им причиняват, тозчас ги развързали. 

Но има хора, които вярват в това, посещават конгреси на 

мира, изнасят речи, пишат книжки, а правителствата, разбира се, 

изразяват съчувствие, преструват се, че ги подкрепят, точно както 

се преструват, че подкрепят въздържателите, когато повечето от 

тях живеят от опиянението им; точно както се преструват, че подк-

репят образованието, когато силата им се поддържа само от неве-

жеството; както се преструват, че подкрепят свободата и конститу-

цията, когато властта им се крепи само на липсата на свобода; както 

се преструват, че се стараят да подобрят живота на работниците, 
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когато съществуването им се дължи на тяхното потисничество; и 

както се преструват, че подкрепят християнството, когато то руши 

всяко правителство. За да бъде възможно това, отдавна са разрабо-

тени такива грижи за трезвеността, които да не смущават пиянст-

вото; такива грижи за образованието, които не само не пречат на 

невежеството, но и го засилват; такива грижи за свободата и конс-

титуцията, които не пречат на деспотизма; такива грижи за работ-

ниците, които не ги освобождават от робството; и такова християн-

ство, което не руши, а подкрепя правителствата. 

Сега е добавена и грижа за мира. Правителствата са направо 

царе, които сега се разхождат с министрите си, и според собстве-

ната си воля решават дали да започнат да убиват милиони през тази 

година, или през следващата; те знаят много добре, че разговорите 

за мир няма да им попречат, когато пожелаят да изпратят милиони 

на касапница, дори с удоволствие ги слушат, насърчават и участват 

в тях. Всичко това не само не е вредно, но е и полезно за тях, тъй 

като отклонява вниманието на хората от най-важния, най-същест-

вения въпрос: трябва ли, или не трябва всеки човек, призован за 

войник, да отбива военна служба? Правителствата казват: „Мирът 

скоро ще настъпи благодарение на съюзите, конгресите, книжките 

и брошурките, но сега вървете, облечете мундирите и бъдете готови 

да потискате и измъчвате себе си в наша полза“. И учените, които 

организират конгреси и пишат статии, са напълно съгласни. 

Това е едното отношение, което е най-изгодно за правител-

ствата, и следователно разумните от тях го насърчават. 

Войната като неизбежност 

Другото е трагичното отношение на тези, които твърдят, че 

противоречието между стремежа на народите към мир и необходи-

мостта от война е наистина ужасно, но съдбата на човека е такава. В 

по-голямата си част такива хора са чувствителни и надарени, виж-

дат и разбират целия ужас, неразумност и жестокост на войната, но 

поради някакво странно извъртане на мисълта не забелязват и не 

търсят изход от ситуацията, а сякаш, разчесвайки раните, се възхи-

щават на отчайващото положение на човечеството. 

Ето един забележителен пример за такова отношение към 

войната на знаменития френски писател Мопасан. Гледайки обу-

чението и стрелбата на френски войници от яхтата си, му идват 
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следните мисли: 

Война! Само като чуя тази дума, ме обзема някакво 

чувство на ужас и лудост, сякаш ми говорят за магьосничес-

тво, за Инквизицията, за нещо далечно, крайно, отврати-

телно, уродливо, противоестествено. 

Когато ни разказват за канибалите, ние се усмихваме 

с гордост, чувствайки превъзходството си над тези диваци. 

Но кои са те? Кои са истинските диваци? Дали са тези, които 

убиват, за да изядат победените, или онези, които убиват 

само за да убиват? 

На ловджийската поляна тичат и стрелят по команда; 

всички те ще отидат на смърт, като стадо овце, подгонено от 

касапин. Някои ще паднат с отсечени глави или с пробити от 

куршум гърди. И всички са млади хора, които биха могли да 

работят, да произвеждат, да бъдат полезни. Старите им бащи 

и горките им майки, които 20 години са ги обичали и обожа-

вали, както само майките умеят да обожават, след шест ме-

сеца или след година може би ще узнаят, че синовете им, от-

гледани и възпитани с толкова труд и разходи, с такава лю-

бов, са разкъсани от гранати, стъпкани от кавалерията и хвър-

лени в яма като умрели кучета. И майката ще попита защо са 

убили скъпото ѝ момче – нейната надежда, гордост, живот. 

Никой няма да знае. Да, защо? 

Война! Бий се! Сечи! Убивай хора! Да, в наше време, с 

нашето просвещение, с нашата наука и философия, същест-

вуват специални училища, където обучават възпитаниците да 

убиват – да убиват отдалеч, да убиват съвършено, да убиват 

много хора наведнъж, да убиват нещастни, жалки, невинни 

човеци, които имат семейства, и да ги убиват без никакъв съд 

и присъда. И най-удивителното е, че народите не се надигат 

срещу правителствата, независимо дали става дума за монар-

хия, или република. И най-удивителното е също, че цялото 

общество не се бунтува само при думата „война“. 

Да, ясно е, че винаги ще живеем според старите ужася-

ващи обичаи, престъпни суеверия и кръвожадни представи на 

нашите предци. Видно е, че както сме били зверове, така и ще 

останем зверове, ръководени само от инстинктите си. 
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Едва ли има някой друг, освен Виктор Юго, който би 

могъл безнаказано да нададе вик за освобождение и истина. 

Силата вече започва да се нарича насилие и да се осъжда, 

казва той, войната е призована на съд. По жалба на човеш-

кия род просвещението води съдебно дело и внася обвини-

телен акт срещу всички завоеватели и пълководци. 

Хората вече започват да разбират, че увеличаването на 

престъпленията не може да бъде намаляване; че ако убийст-

вото е престъпление, то убийството на мнозина не може да 

бъде смекчаващо обстоятелство; че ако е срамно да се краде, 

то заграбването съвсем не може да бъде прославяно. 

Нека прогласим тази неоспорима истина, нека обез-

честим войната. Безполезен гняв е негодуванието на поета. 

Сега войната е уважавана и почитана повече от всякога. Из-

кусният артист, гениалният убиец Фон Молтке117 веднъж 

отговорил на депутатите от Обществото на мира със след-

ните ужасяващи думи: „Войната е свята и божествено уста-

новена; тя е един от свещените закони на мира и поддържа 

всички велики и благородни чувства у хората – чест, безко-

ристност, добродетелност, храброст. Само благодарение на 

войната те не изпадат в най-груб материализъм“. 

Да се събират по 400 000 души в стада, да вървят без 

отдих денем и нощем, да не мислят за нищо, да не изучават 

и да не учат нищо, да не четат нищо, да не са в полза на 

никого, да се валят в нечистотии, да спят в калта, да живеят 

като добитък, в постоянно оглупяване, плячкосване на гра-

дове, изгаряне на села, съсипване на народи, а после, сре-

щайки същите купове човешко месо, да се нахвърлят върху 

тях, да проливат реки от кръв, да покриват полето с разкъ-

сани, смесени с калта и кървавата земя тела без ръце и крака, 

със смазани глави и без никаква полза за никого, да умират 

някъде на фронта, докато старите им родители, жените и де-

цата им умират от глад – това се нарича „не изпадат в най-

груб материализъм“. 

 
117 Хелмут Йоханес Лудвиг фон Молтке – германски военачалник, началник 

на Генералния щаб от 1906 г., един от командващите германските войски 

през Първата световна война. 
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Военните са най-голямото бедствие на света. Ние се 

борим с природата, с невежеството, за да подобрим някак 

жалкото си съществуване. Учените посвещават целия си 

живот, за да намерят средства да помагат, да облекчават 

съдбата на своите братя. Работейки упорито и правейки от-

критие след откритие, те обогатяват човешкия ум, разширя-

ват науката, всеки ден дават нови знания и увеличават бла-

госъстоянието, просперитета и силата на хората. И тогава 

идва войната. Само за шест месеца генералите унищожават 

всичко, което се е създавало в продължение на 20 години с 

много усилия, търпение и гениалност. И това се нарича „не 

изпадат в най-груб материализъм“. 

Виждали сме войната. Виждали сме как хора отново 

стават зверове, как убиват като опиянени за удоволствие, за 

похвали, от героизъм и от страх. Виждали сме как, освобо-

дени от понятията за закон и право, разстрелват невинни, 

застигнати по пътя и сторили им се подозрителни само за-

щото са се страхували. Виждали сме как убиват кучета, вър-

зани за врата на стопанина си, само за да изпробват новия 

си револвер. Виждали сме как застрелват лежащи на полето 

крави – без нужда, просто за забавление. И това се нарича 

„не изпадат в най-груб материализъм“. 

Да влезеш в една страна, да заколиш човека, който за-

щитава дома си, защото е облечен с блуза и няма военна фу-

ражка на главата си; да подпалиш къщите на бедняци, които 

нямат какво да ядат; да разбиваш, да крадеш мебели, да 

пиеш вино от чужди зимници, да изнасилваш жени по ули-

ците, да изгаряш барут за милиони франкове и да оставяш 

след себе си разруха и болести – това се нарича „не изпадаш 

в най-груб материализъм“. 

В крайна сметка какво са направили те, военните, 

какви са техните подвизи? Никакви. Какво са създали? 

Пушки и топове. Това е всичко. 

Какво ни е оставила Гърция? Книги, мрамори. Дали е 

велика, защото е побеждавала, или защото е създавала? Не 

нападенията на персите са попречили на гърците да изпад-

нат в най-груб материализъм. Не нападенията на варварите 
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срещу Рим са го спасили и възродили! Наполеон I ли е про-

дължил великото умствено движение, започнато от филосо-

фите в края на миналия век? 

Не. Ако правителствата си присвояват правото да изп-

ращат на смърт народите, тогава няма нищо изненадващо, че 

понякога народите си присвояват правото да изпращат на 

смърт своите правителства. Те се отбраняват и са прави. Ни-

кой няма право да контролира другите. Може да ги управля-

вате само в тяхна полза. И този, който управлява, е длъжен 

да избягва войната; да избягва крушения точно като капитан 

на кораб. Когато капитанът е отговорен за крушението на 

своя кораб, той бива съден и осъден, ако бъде признат за ви-

новен в небрежност или некомпетентност. 

Тогава защо никой не съди правителствата след всяка 

обявена война? Само ако хората разберат това, ако съдят 

властите, които ги изпращат да убиват, ако отказват да оти-

дат на смърт без нужда, ако използват даденото им оръжие 

срещу онези, които са им го дали – ако това някога се случи, 

войната ще умре. 

Но никога няма да се случи. 

Авторът вижда целия ужас на войната; вижда, че се предиз-

виква от правителствата, които мамят хората и ги изпращат да 

убиват и да умират без причина; вижда, че войниците биха могли 

да обърнат оръжията си срещу управляващите и да поискат 

сметка, но смята, че това никога няма да се случи, следователно 

няма изход от ситуацията. Счита, че войната е ужасна, но неиз-

бежна, че исканията на правителствата хората да стават войници 

са също толкова неизбежни, колкото и смъртта, и че винаги ще 

има войни, тъй като правителствата винаги ще изискват това. 

Така пише Мопасан – един даровит и искрен писател, 

умеещ да вниква в същността на нещата, което е сърцевината на 

поетичния талант. Той разкрива пред нас цялата жестокост на 

противоречието между съзнанието и дейността на хората и без да 

го разрешава, сякаш признава, че то трябва да съществува и че 

съдържа поетичния трагизъм на живота. 

Друг, не по-малко даровит писател, Е. Род118, още по-ярко 

 
118 Едуар Род (1857–1910) – френско-швейцарски романист. 
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описва жестокостта и безумието на настоящата ситуация и също 

така, за да признае нейния трагизъм, не предлага и не предвижда 

изход от нея. 

И защо да се започва или да се прави нещо? Нима е 

възможно да се обичат хората в тези смутни времена, когато 

утрешният ден е само заплаха? Всичко, което започваме, 

всичките ни зреещи мисли и предполагаеми дела, малкото 

добро, което можем да направим, нима няма да бъде поме-

тено от готвещата се буря? Навсякъде земята се тресе под 

краката ни и събиращият се облак няма да ни подмине. 

Да, ако беше опасна само революцията, която ни заст-

рашава. Тъй като не мога да се сетя за общество, по-отврати-

телно устроено от нашето, не се страхувам от новата система, 

която ще замени сегашната. Ако се чувствах зле от промя-

ната, щях да се утеша с факта, че днешните палачи са вче-

рашни жертви. Бих понесъл най-лошото, докато очаквам 

най-доброто. Но не тази далечна опасност ме плаши – виж-

дам друга, по-близка, по-жестока, защото за нея няма ни-

какво оправдание и защото от нея не може да произлезе нищо 

добро. Всеки ден хората преценяват шансовете за война утре. 

И всеки ден тя става все по-неизбежна. 

Умът отказва да повярва във възможна катастрофа, 

появяваща се в края на века вследствие на целия напредък 

на нашата ера, но трябва да свикнем да вярваме. В продъл-

жение на 20 години всички сили на знанието се изчерпват с 

изобретяването на оръжия за изтребление и скоро няколко 

топовни изстрела ще бъдат достатъчни, за да унищожат 

цяла войска. Преди са били въоръжавани няколко хиляди 

бедняци, чиято кръв е била купувана с пари, но сега са по-

головно въоръжавани цели народи, които възнамеряват да 

режат един на друг гърлата си. 

На тези хора първо им отнемат времето (вземайки ги 

като войници), за да може по-късно да откраднат и живота 

им. А за да ги подготвят за клането, разпалват ненавистта 

им, като ги уверяват, че са мразени. Кротките, мили хора 

захапват стръвта и ето че тълпите мирни граждани се хвър-

лят един срещу друг с жестокостта на диви животни, 
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подчинявайки се на една безумна заповед. И всичко това за-

ради бог знае какво нелепо стълкновение на границата или 

заради някакви търговски колониални сметки. 

И хората ще тръгнат като овце на заколение, без да 

знаят къде отиват, но разбирайки, че изоставят жените си и 

децата им ще гладуват; ще тръгнат с плахост, но опиянени 

от гръмки думи, които ще тръбят в ушите им. И ще вървят 

безропотно, послушни и смирени, без да знаят и осъзнават, 

че те са силата и властта може да бъде в техните ръце само 

ако го поискат, само ако съумеят да се сговорят и да устано-

вят здравия разум и братството вместо дивашките сметки на 

дипломатите. И ще бъдат до такава степен измамени, че ще 

смятат клането и убиването на хора за свой дълг и ще молят 

Бога да благослови кръвожадните им страсти. И ще вървят, 

тъпчейки нивите, които сами са сели, изгаряйки градовете, 

които сами са строили, и ще го правят с викове на възторг, 

с радост и под звуците на празнична музика. А синовете ще 

издигат паметници на онези, които по-добре от всички са 

убивали техните бащи. 

Съдбата на цяло едно поколение зависи от часа, в 

който някой мрачен политик ще даде знак всички да се нах-

върлят един срещу друг. 

Ние знаем, че най-добрите от нас ще бъдат покосени и 

делата ни ще бъдат разрушени в зародиш. Всички знаем това, 

потръпваме от гняв и не можем да направим нищо. Хванати 

сме в мрежата на разни учреждения и книжа, твърде трудни 

за разбиване. Ние сме във властта на онези закони, които 

сами сме създали за своя защита, но които ни гнетят. 

Престанахме да бъдем хора и се превърнахме във 

вещи – в собственост на нещо измислено, което наричаме 

държава, поробваща всеки в името на волята на народа, до-

като всеки от нас, взет поотделно, иска точно обратното на 

това, което е заставен да прави... 

И би било добре, ако се отнасяше само за едно поко-

ление. Но въпросът е много по-важен. Всички тези крес-

ливци на заплата, всички честолюбци, които се възползват 

от ниските страсти на тълпата, всички бедни духом, 
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измамени от звучността на думите, така са разпалили хорс-

ката ненавист, че делото на утрешната война ще реши съд-

бата на целия народ. Победените трябва да изчезнат, а нова 

Европа ще се формира върху основи, толкова груби, кръво-

жадни и опозорени от престъпления, че не може да не стане 

още по-лоша, по-зла, по-дивашка и насилваща. 

Чувство за ужасна безнадеждност е надвиснала над 

всички. Бутаме се в задънена уличка, а към нас от всички 

страни са насочени пушки. Работим като моряци на потъ-

ващ кораб. Нашето удоволствие е удоволствието на осъде-

ния на смърт, на когото му е позволено да избере най-доб-

рата храна за себе си четвърт час преди екзекуцията. Ужасът 

притъпява мисълта ни и нейното най-висше проявление е да 

пресметнем, съобразявайки неясните речи на министрите, 

думите на царя и изкривените изказвания на дипломатите, с 

които са пълни вестниците, кога точно – тази година или 

следващата – ще бъдем заклани. 

Едва ли може да се намери друго време в историята, в 

което животът да е бил по-малко сигурен и по-пълен с тя-

гостен ужас. 

Авторът посочва, че силата е в ръцете на онези, които сами 

погубват себе си, в ръцете на хората, съставляващи масите; по-

сочва, че източникът на злото е в държавата. Изглежда ясно, че 

противоречието между съзнанието и живота е достигнало преде-

лите, отвъд които е невъзможно да се отиде и след които то трябва 

да бъде разрешено. 

Но Е. Род не смята така. Той вижда трагизма на човешкия 

живот и описвайки целия ужас на ситуацията, заключава, че 

именно това е ужасът, през който трябва да се премине. 

Такова е второто отношение към войната на хората, които 

разпознават в нея нещо фатално и трагично. 

Войната като необходимост 

Третото отношение е на онези, които са загубили съвестта си, 

а следователно и здравия си разум, и човечността си. Сред тях са 

Молтке, чието виждане е цитирано от Мопасан, и повечето военни, 

които са възпитани и живеят в такова жестоко суеверие, че често са 

наивно убедени не само в неизбежността, но и в необходимостта, 
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дори в полезността на войната. Това е преценката и на някои нево-

енни, т.нар. учени, образовани, изтънчени хора. 

Ето какво пише популярният академик Дусе в отговор на 

въпроса на редактор на списание за виждането му за войната: 

Уважаеми господине, 

Когато питате най-миролюбивия академик дали е 

привърженик на войната, отговорът му вече е готов предва-

рително. За нещастие, М. Г., Вие самият смятате миролюби-

вите мисли, които сега вдъхновяват нашите великодушни 

сънародници, за мечта. 

Откакто живея на този свят, често съм чувал възму-

щението на хората от ужасяващия навик за международни 

убийства. Всички признават и оплакват това зло; но какво 

може да се направи? Опитите да се прекратят дуелите са 

многобройни – изглеждало е толкова лесно! Но не е! Всички 

усилия, положени за постигането на тази цел, не са послу-

жили за нищо и никога няма да послужат за нищо. 

Колкото и да се говори против войната и дуелите на 

конгресите по света, над всички арбитражи, договори и за-

конодателства вечно ще стои човешката чест, която винаги 

е искала дуели, и интересите на народите, които винаги са 

искали войни. 

При все това се надявам с цялото си сърце, че Конгресът 

за всеобщ мир ще успее в своята много тежка и почтена задача. 

Смисълът е, че честта на хората изисква те да се бият, а инте-

ресите на народите – да се разоряват и изтребват взаимно, докато 

опитите за прекратяване на войните предизвикват само усмивка. 

Подобно е мнението на друга популярна личност, Жул 

Кларети119:  

Уважаеми господине, 

За разумния човек може да съществува само едно 

мнение по въпроса за мира и войната. Човечеството е създа-

дено, за да живее, и то да живее със свободата да усъвър-

шенства и подобрява съдбата и състоянието си с мирен 

труд. Всеобщото съгласие, към което Конгресът за световен 

мир се стреми и което представя и проповядва, е може би 

 
119 Жул Кларети (1840–1913) – френски литературен деец и режисьор. 
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само красива мечта, но при всички случаи най-прекрасната 

мечта от всички. Човекът винаги има пред очите си обето-

ваната земя на бъдещето; жътвата ще продължи без опасе-

ния за щети от гранати и колела на оръдия. 

Само... Да, само мечта! Тъй като светът не се управ-

лява от философи и благодетели, е щастие, че нашите вой-

ници пазят границите и домовете ни и че техните оръжия, 

правилно насочени, са може би най-добрата гаранция за нас, 

заради което са толкова обичани от всички. 

Мир се дава само на силните и решителните. 

Смисълът е, че не пречи да се разговаря за нещо, което ни-

кой не възнамерява и не е длъжен да прави. Но когато се стигне 

до дела, е нужна борба. 

И ето още едно съвсем скорошно изказване за смисъла на 

войната на най-популярния романист в Европа – Емил Зола: 

Смятам войната за фатална необходимост, която е не-

избежна за нас с оглед на тясната ѝ връзка с човешката при-

рода и цялата вселена. Иска ми се тя да бъде отлагана въз-

можно най-дълго, но все пак ще дойде време, когато ще бъ-

дем принудени да воюваме. В момента изразявам общочо-

вешка гледна точка и по никакъв начин не намеквам за раз-

дора ни с Германия, който е само незначителен инцидент в 

световната история. Казвам, че войната е необходима и по-

лезна, тъй като се явява едно от условията за съществуване 

на човечеството. Срещаме се с нея навсякъде, не само сред 

различни племена и народи, но и в семейния и личния жи-

вот. Войната е един от основните елементи на прогреса и 

всяка стъпка напред, която хората са направили досега, е 

била съпроводена с кръвопролития. 

И преди, и сега всички говорят за разоръжаване, при 

положение че то е нещо невъзможно, а дори и да беше въз-

можно, ние би трябвало да го отхвърлим. Единствено въо-

ръженият народ е могъщ и велик народ. Убеден съм, че ра-

зоръжаването в световен мащаб би довело до някакъв нрав-

ствен упадък, което би могло да се изрази като всеобщо без-

силие и би попречило на прогреса на човечеството. Воюва-

щата нация винаги се е радвала на процъфтяващи сили. 
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Изкуството на войната винаги е водило до развитие на 

всички други изкуства. И историята го потвърждава. Търго-

вията, индустрията и литературата в Атина и Рим никога не 

са достигали такъв разцвет, какъвто е бил по времето, ко-

гато тези градове са господствали в познатия тогава свят със 

силата на оръжието. А ако трябва да вземем пример от по-

близкото минало, нека си припомним управлението на Луи 

XIV. Войните на този велик крал не само не са забавили 

прогреса на изкуствата и науките, но дори сякаш са го под-

помагали и стимулирали. 

Войната е полезна!  

Най-добро от всички в този смисъл е мнението на най-даро-

вития описател на подобни настроения – академик Вогюе120. Ето 

какво пише той в статия за изложба при посещението си на воен-

ното ведомство: 

На еспланадата121 на инвалидите, сред екзотични и ко-

лониални помещения, над живописния базар се издига сграда 

в по-строг стил; всички тези представители на земното кълбо 

могат да се докоснат до Двореца на войната. Великолепна ан-

титеза на хуманитарната реторика, която не пропуска случай 

да се оплаква от подобни сближавания и да твърди, че едното 

ще убие другото122 и че единението на народите чрез науката 

и труда ще победи военните инстинкти. Нека не ѝ пречим да 

ласкае с надежда химерата на златния век, който, ако бъде осъ-

ществен, много скоро ще се превърне в кален век. Цялата ис-

тория ни учи, че едното е направено от другото, че е нужна 

кръв, за да се ускори и укрепне единството на народите. Естес-

твените науки днес затвърждават тайнствения закон, разкрит 

на Жозеф дьо Местр123 чрез вдъхновението на неговия гений и 

 
120 Йожен-Мелхиор дьо Вогюе (1848–1910) – френски дипломат, пътеписец, 

археолог, филантроп и литературен критик, член на Френската академия. 
121 Открито обществено пространство, което често е разположено близо до 

река или бряг или е с изглед към тях или друг пейзаж. 
122 Ceci tuera cela (фр.) – думи от книгата „Нотр Дам“ на Виктор Юго във 

връзка с това, че книгопечатането ще убие архитектурата. 
123 Жозеф дьо Местр (1753–1821) – френскоезичен философ, юрист и дипло-

мат, поданик на Сардинското кралство. 
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осмислянето на примитивните догми; той видял как светът из-

купва с жертви наследствените си падения; науката ни показва 

как светът се усъвършенства чрез борба и насилствен подбор; 

това твърдение стои от двете страни на един и същи декрет, 

редактирано с различни изрази. Твърдението, разбира се, е 

неприятно; но законите на света не са установени за наше удо-

волствие, а за наше усъвършенстване. Но нека влезем в този 

неизбежен, необходим Дворец на войната и ще имаме възмож-

ност да наблюдаваме как най-упоритият от инстинктите ни се 

преобразява, без да губи от силите си, подчинявайки се на раз-

личните изисквания на историческите моменти. 

Идеята, че доказателството за необходимостта от война се 

намира в изказванията на двамата велики мислители Местр и Дар-

вин, дотолкова допада на Вогюе, че ги повтаря отново: 

Уважаеми господине,  

Питате ме за мнението ми за успеха на Конгреса за 

световен мир. Вярвам също като Дарвин, че насилствената 

борба е природен закон, който управлява всички същества. 

Точно като Жозеф дьо Местр смятам, че това е божествен 

закон – две различни имена на едно и също нещо. Ако обаче 

някаква част от човечеството, дори да е целият цивилизован 

Запад, което е много повече от очакваното, успее да спре 

действието на този закон, то други народи, по-примитивни, 

биха го приложили срещу нас. Гласът на тяхната природа 

би надделял над гласа на човешкия им разум. И действията 

им биха били успешни, тъй като увереността в мира – не 

говоря за самия мир, а за пълната увереност в него – би пре-

дизвикала у хората поквара и упадък, по-разрушителни от 

най-страшната война.  

Смятам, че за войната като наказателен закон трябва 

да се направи същото, както и за останалите наказателни за-

кони: да се смекчи, да се положат усилия да стане по-малко 

нужен и да се прилага възможно най-рядко. Но цялата исто-

рия ни учи, че такива закони не могат да бъдат премахнати, 

докато на земята все още съществуват двама души и хляб, 

пари и жена между тях. 

Бих бил много щастлив, ако конгресът ми докаже 
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обратното. Но се съмнявам, че той може да опровергае ис-

торията, природния и Божия закон. 

Смисълът е, че историята, човешката природа и Бог ни показ-

ват, че докато съществуват двама души и между тях има хляб, пари 

и жена, войни ще се водят. Тоест че никакъв прогрес няма да накара 

хората да помръднат от дивото, животинското разбиране за живота, 

при което за тях е невъзможно да разделят хляб, пари и жена без бой. 

Странни са онези, които се събират на конгреси и изнасят 

речи как се лови птица, като ѝ се посипе сол на опашката, макар 

да знаят, че няма как да стане; невероятни са и тези като Мопасан, 

Род и много други, които виждат ясно целия ужас на войната, 

всички огромни противоречия, произтичащи от това, че никой не 

прави нещата, които са му нужни, полезни и трябва да прави, оп-

лакват трагизма на живота и не разбират, че той може незабавно 

да приключи, ако хората престанат да говорят и да се занимават с 

всичко, което е непотребно, болезнено, неприятно и отвратително 

за тях. Наистина са странни, но пък онези като Вогюе и другите, 

изповядващи закона на еволюцията, които признават войната не 

само за неизбежна, но и за полезна, следователно желана, са нап-

раво страшни, ужасни в своята нравствена извратеност. Макар да 

твърдят, че мразят злото и обичат доброто, те директно признават, 

че злото и доброто не съществуват. 

Излиза, че всички приказки за възможността да се установи 

мир вместо вечна война са вредно сантименталничене на бъбривци. 

Има си закон на еволюцията, според който следва, че трябва да жи-

вея и да постъпвам лошо. Какво да правя? Аз съм образован човек, 

познавам закона на еволюцията и затова ще постъпвам лошо. „Нека 

влезем в Двореца на войната.“124 Има закон на еволюцията и затова 

няма нищо зло или добро; трябва само да живея личния си живот, 

оставяйки другото да се върши от този закон. Ето какъв е последният 

израз на изтънченото образование и в същото време на онова затъм-

нение на съзнанието, от което са обзети образованите класи на на-

шето време. Тяхното желание по някакъв начин да запазят възлюбе-

ните си идеи и основания на тях живот е стигнало да крайния си пре-

дел. Лъжат, заблуждават себе си и другите в най-изтънчени форми, 

само и само някак да замъглят, да заглушат съзнанието. Вместо да 

 
124 Entrons au palais de la guerre (фр.). 



VI. Отношение към войната 

145 

променят живота си в съответствие със съзнанието си, те се опитват 

да го затулят с всички средства. 

Но светлината блести дори в мрака и започва да свети в на-

шето време. 
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VII. Последният предел 

Образованите хора от висшите класи се опитват да заглуша-

ват все по-разрастващото се съзнание за необходимостта от про-

мяна на настоящия порядък на живота, но животът, продължа-

вайки да се развива и усложнява в същата посока – засилвайки 

противоречията и страданията на хората, – ги води до онзи после-

ден предел, отвъд който е невъзможно да се премине. Последният 

предел е общата военна служба. 

Обикновено се смята, че всеобщата военна повинност и 

свързаното с нея непрекъснато нарастващо въоръжаване, съот-

ветно и непрекъснато нарастващи данъци и държавни дългове на 

народите, е случайно явление, възникнало от определена полити-

ческа ситуация в Европа, и може да бъде отстранено също така с 

определени политически съображения, без да се променя вътреш-

ният порядък на живота. Това е съвършено несправедливо. Об-

щата военна служба е само вътрешно противоречие, промъкнало 

се в общественото разбиране за живота, доведено до последния 

му предел и станало очевидно при известна степен на материално 

развитие. В крайна сметка нали общественото разбиране се състои 

в пренасянето на смисъла на живота от личността към общността 

и нейната последователност – племе, семейство, род, държава. 

Общественото разбиране предполага, че тъй като смисълът на 

живота е в общността от личности, то самите личности доброволно 

жертват собствените си интереси в името на общите. Така е било и 

така е в действителност при някои от тях, семейства или племена, 

независимо от предшестващия порядък в рода или дори в патриар-

халната държава. Вследствие на обичая, предаван чрез образовани-

ето и потвърждаван от религиозни внушения, личностите сливат и 

жертват без принуда своите интереси за интересите на общността. 

Но колкото по-сложни и по-големи стават обществата, осо-

бено ако причина за обединенията са все по-честите завоевания, 

толкова повече личностите се стремят да постигат собствените си 

цели за сметка на общите и толкова повече се налага да се използва 

властта за ограничаване на непокорните, т.е. да се прилага насилие. 
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Какво е властта 

Защитниците на общественото разбиране за живота обикно-

вено се опитват да смесят понятието за власт, т.е. за насилие, с по-

нятието за духовно влияние, но това е абсолютно невъзможно. Ду-

ховното влияние е въздействие върху личността, в резултат на което 

се променят самите ѝ желания така, че да съвпаднат с това, което се 

изисква от нея. Човек, който се подчинява на такова влияние, дейс-

тва според собствените си желания. Властта, както по принцип се 

разбира тази дума, е средство за принуждаването му да действа про-

тивно на своите желания. Човек, който се подчинява на властта, 

действа не както иска, а както тя го принуждава да действа. Да се 

заставя някой да прави не това, което иска, а което не иска, може да 

бъде само физическо насилие или заплашване с него, т.е. лишаване 

от свобода, побой, осакатяване или лесноизпълними заплахи за та-

кива наказания. Това е и винаги е била властта. 

Въпреки непрестанните усилия на управляващите да скрият 

това и да придадат различно значение на властта, тя всъщност пред-

ставлява въже, верига, с която човекът да бъде вързан и влачен, или 

камшик, с който да бъде бичуван, или нож, брадва, с която да бъдат 

отсечени ръцете, краката, носът, ушите, главата му – прилагането 

на такива средства или заплахата с тях. Така е било при Нерон и 

Чингис хан, така е и сега, при най-либералното управление на аме-

риканската или френската република. Ако хората се подчиняват на 

властта, то е само защото се страхуват, че ако не го направят, тези 

действия ще бъдат приложени спрямо тях. Всички правителствени 

искания за плащане на данъци, извършване на обществени дела, 

подчиняване на наложени наказания, изгнания, глоби и т.н., на ко-

ито населението сякаш доброволно се подчинява, винаги се осно-

вават на физическото насилие или заплахата с него. 

Именно физическото насилие е основата на властта, а из-

вършването му се предоставя преди всичко на такава организация 

от въоръжени лица, в която всички действат съгласувано, подчи-

нявайки се на една воля. Войската е точно такъв сбор от въоръ-

жени мъже, подчинени на една воля. Тя винаги е стояла и стои и 

сега в основата на властта, която пък неизменно е в ръцете на тези, 

които я командват, и всички владетели – от римските цезари 

до руските и немските императори – са най-загрижени за нея,
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угодничат само на нея, с ясното съзнание, че ако армията е с тях, 

то и властта остава у тях. 

Именно това възпитание и разрастване на войските, необхо-

дими за поддържането на властта, са поставили началото на раз-

лагането на общественото разбиране за живота. 

Целта и обосновката на властта е да бъдат ограничени онези 

хора, които биха искали да постигнат своите интереси в ущърб на 

интересите на общността. Но независимо дали е била придобита 

чрез формиране на нова, наследена, или подбрана армия, управ-

ляващите чрез нея не се различават от другите хора и затова също 

като тях не са склонни да подчиняват интересите си на общите, а 

точно обратното – държейки властта в ръцете си, те са по-склонни 

от всички да подчиняват интересите на общността на своите соб-

ствени. Колкото и различни средства да са били измисляни, за да 

бъде лишено управлението от възможността да подчинява общите 

интереси на личните или да се държи само от непогрешими ръце, 

до днес не е намерен начин нито за едното, нито за другото. 

Всички използвани методи и мерки – и Божието благословение, и 

наследствеността, и гласуването, и изборите, и събранията, и пар-

ламентите, и сенатите – са се оказвали и продължават да се оказ-

ват невалидни. Всеки знае, че нито едно от тези средства не само 

не постига целта властта да се държи единствено от непогрешими 

хора, но и не предотвратява злоупотребите с нея. И всеки знае, че 

е точно обратното – управляващите, били те императори, минис-

три, градоначалници и полицейски началници, винаги стават по-

безнравствени именно защото имат власт, т.е. много повече се 

стремят да подчиняват интересите на общността на своите собст-

вени, отколкото безвластните, които нямат друг избор. 

Общественото разбиране за живота е било оправдано само 

докато всички доброволно са жертвали интересите си за общите; 

но веднага щом са се появили хора, които не искали да го правят, 

и властта, т.е. насилието станало необходимо, за да ги ограничава, 

в общественото разбиране и основаното на него устройство започ-

нало да навлиза разлагащото ги начало – властта, т.е. насилието 

на един човек над друг. 

За да може насилието на едни хора над други да постигне 

целта си да ограничава онези, които се стремят да задоволяват 
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личните си интереси за сметка на общите, се налага властта да 

бъде в ръцете на непогрешими личности, както се е смятало през 

Средновековието или сред китайците, а сега – сред вярващите в 

светостта на помазването. Само при това условие общественото 

устройство може да получи своето оправдание. Но тъй като такова 

няма, а напротив, управляващите никога не са свети точно защото 

притежават власт, основаното на насилие обществено устройство 

вече не може да има оправдание. 

Насилието на властта 

Ако е имало време, когато, с известно ниско ниво на нравст-

веност и общо предразположение към насилие на човек срещу чо-

века, съществуването на власт, която го ограничава, е било полезно, 

т.е. държавното насилие е било по-приемливо от индивидуалното, 

то сега не може да не се види, че преимуществото на държавността 

пред нейното отсъствие не е било постоянно. Колкото повече нама-

лявал стремежът към насилие между личностите, колкото повече 

се смекчавали нравите и колкото повече се развращавала властта 

заради своята необузданост, толкова по-малко ставало това пре-

димство. Цялата история от последните две хилядолетия се състои 

именно в тази промяна на отношенията между нравственото разви-

тие на масите и покварата на правителствата. 

В най-проста форма нещата се случвали по следния начин: 

хората живеели в племена, семейства, родове и враждували, на-

силвали, рушели, убивали се един друг. Насилието се извършвало 

в малък и голям мащаб – човек срещу човек, племе срещу племе, 

семейство срещу семейство, род срещу род, народ срещу народ. 

По-големите и по-силните завладявали по-слабите; и колкото по-

голяма и по-силна ставала общността, толкова по-малко вътрешно 

насилие имало в нея и толкова по-сигурна изглеждала продължи-

телността на нейния живот. Обединените племена или семейства 

по-рядко враждували помежду си и не умирали като отделния чо-

век, а продължавали своето съществуване сред членовете на една 

държава, подчинени на една власт; борбата изглеждала все по-

слаба, а животът им – все по-сигурен. 

Образуването на тези все по-големи и по-големи общности 

ставало не защото хората съзнателно ги приемали като по-полезни 
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за себе си, както е описано в „Басня за призванието на варягите“125, 

а вследствие на естествения растеж, борбите и завоеванията. 

След завладяване властта на завоевателя наистина прекра-

тявала гражданските борби и общественото разбиране за живота 

се потвърждавало. Но това било само временно. Вътрешните 

борби спирали само дотолкова, доколкото се увеличавал натискът 

на властта върху хората, които по-рано враждували помежду си. 

Насилието в междуособиците, което властта рушала, се зараждалo 

в самата нея. А тя била в ръцете на хора като всички останали, т.е. 

такива, които винаги или често били готови да пожертват общото 

благо за своето собствено, с единствената разлика, че нямали на-

маляващото силите им противодействие на насилваните и били 

подложени на цялото развращаващо влияние на властта. Затова 

злото на насилието, преминавайки в техните ръце, винаги се уве-

личавало и увеличавало, и с времето ставало по-голямо от това, 

което би трябвало да унищожи. В същото време склонността към 

насилие в обществото все повече и повече намалявала и насилст-

вената власт ставала все по-малко и по-малко необходима. 

Държавната власт, макар да унищожава вътрешното наси-

лие, винаги въвежда друго в живота на хората и то винаги е все 

по-голямо и зависи от нейната продължителност и сила. Така че, 

макар държавното насилие да е по-слабо забележимо, отколкото 

това между членовете на обществото, защото се изразява не в 

борби, а в покорност, то все още съществува и в повечето случаи 

е по-интензивно от преди. И не може да бъде иначе, тъй като, ос-

вен че притежаването на власт развращава хората, стремежът или 

дори само несъзнателното желание на насилниците винаги ще 

бъде да отслабят възможно най-много насилваните, защото кол-

кото по-слаби са те, толкова по-малко усилия ще бъдат нужни за 

потискането им. И затова насилието срещу тях винаги нараства до 

онзи краен предел, до който може да се достигне, без да се убива 

„кокошката, която снася златните яйца“. Ако пък тази „кокошка“ 

не е „носачка“ като американските индианци, фиджийците, нег-

рите, тогава ще бъде убита въпреки искрените филантропски про-

тести срещу подобни действия. 

 
125 Написана от Даниел Пилигрим. Варягите са викинги, пътували на изток, 

тръгвайки от Швеция и Норвегия. 
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Най-доброто потвърждение за това е положението на работ-

ническите класи на нашето време, които всъщност не са нищо 

друго освен поробени хора. 

Въпреки престорените усилия на висшите класи да облек-

чат положението на работниците, всички те биват подчинени на 

неизменния железен закон, според който трябва да имат само тол-

кова, колкото им е необходимо, за да останат работоспособни, а 

нуждата от работа постоянно да ги потиква да служат на своите 

господари, т.е. завоеватели. 

Така е било винаги. Според продължителността и укрепва-

нето на властта ползите от нея за онези, които са ѝ се подчинявали, 

неизменно са се губили, а вредите от нея са се увеличавали. Така 

е било, така е и сега, независимо от формите на управление, в ко-

ито живеят народите. Единствената разлика е, че при деспотично 

управление властта е съсредоточена в малък брой насилници и 

формата на насилие е по-тежка; в конституционни монархии и в 

републики като Франция и Америка властта е разпределена 

между по-голям брой насилници и формите са по-малко тежки; но 

делото на насилието, при което вредата от властта е по-голяма от 

ползата от нея, и неговият процес, водещ насилваните до послед-

ния предел на отслабване, до който могат да бъдат доведени, са 

винаги едни и същи. 

Такова е било и е положението на всички насилвани, но до-

сега те не са го знаели и в повечето случаи наивно са вярвали, че 

правителствата съществуват за тяхно добро; че без тях биха заги-

нали; че идеята как хората биха могли да живеят без правителства, 

е кощунство, което дори не трябва да се произнася; че това е – не 

знам защо страшно – учение на анархизма, с което се свързват вся-

какви ужаси. 

Хората вярвали, като в нещо напълно доказано и следова-

телно неизискващо доказателства, че тъй като досега всички на-

роди са се развивали в държавна форма, тя винаги е необходимо 

условие за напредъка на човечеството. Така продължило стотици, 

хиляди години и правителствата, т.е. хората на власт, са се ста-

рали, а сега се стараят още повече, да поддържат народите в това 

заблуждение. Така е било при римските императори, така е и сега. 

Независимо че мисълта за безполезността и дори вредата от 
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държавното насилие все повече навлиза в умовете на хората, заб-

лудата би могла да продължи вечно, ако на правителствата не им 

се налагаше да укрепват войските, за да запазят властта си. 

Обикновено се смята, че управлението подсилва войската си 

само за да отбранява държавата от другите, като се забравя, че войс-

ката е нужна преди всичко на самото управление, за да се защитава 

то от потиснатите и поробени поданици. Това винаги е било необ-

ходимо и е ставало все по-необходимо с развитието на образовани-

ето на народите, със засилването на общуването между хората от 

една или от различни националности, но сега е още по-нужно при 

наличието на комунистическо, социалистическо, анархистко и 

общо работническо движение. Правителствата го усещат и затова 

увеличават основната си сила от дисциплинирани войски. 

Наскоро в германския Райхстаг, в отговор на въпроса защо е 

необходимо да се увеличават заплатите на подофицерите, канцле-

рът направо обявил, че са им нужни надеждни подофицери, за да се 

борят срещу социализма. Каприви126 изказал на глас това, което 

всички знаели, но усърдно криели от народите: защо френските 

крале и папи са наемали швейцарски и шотландски гвардейци, защо 

в Русия старателно разместват наборниците така, че новобранците 

от покрайнините да бъдат разпределени в полкове в центъра, а тези 

от центъра – в полкове в покрайнините. Думите му, преведени на 

разбираем език, означават, че парите са необходими не за защита от 

външни врагове, а за подкупване на подофицери, за да бъдат готови 

да действат срещу потиснатите работници. 

Каприви неволно казал нещо, което всеки много добре знае, а 

ако не знае, то чувства: че съществуващият порядък на живота е та-

къв, какъвто е, не защото е естествено да бъде такъв или защото хо-

рата го искат такъв, а защото се поддържа от насилието на прави-

телствата и армията с нейните подкупени подофицери и генерали. 

Ако работниците нямат земя, ако не могат да се ползват от 

най-естественото право на всеки човек да извлича от нея средства 

за препитание за себе си и семейството си, то е не защото не го 

искат, а защото неколцина земевладелци са получили привилеги-

ята да им позволят или да не им позволят да го правят. И този 

 
126 Лео фон Каприви (1831–1899) – пруски пехотен генерал и политик, канц-

лер на Германската империя от 1890 до 1894 г. 
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противоестествен ред се поддържа от армията. 

Ако се смята, че огромните богатства, трупани от работни-

ците, принадлежат не на всички, а само на неколцина избрани; ако 

властта да се събират данъци от труда и парите да се използват по 

лична преценка е предоставена само на някои; ако на работничес-

ките стачки се противодейства, а капиталистическите се насърча-

ват; ако на определени лица се позволява да избират методите за 

религиозно и гражданско образование и възпитание на децата; ако 

някои хора са упълномощени да създават закони, на които всички 

са длъжни да се подчиняват, и да се разпореждат с имуществото и 

живота на поданиците, то всичко това става не защото народът го 

иска или защото е съвсем естествено, а защото правителствата и 

управляващите класи желаят да бъде така заради собствената им 

изгода и го налагат върху населението с физическо насилие. Ако 

някой не го знае, ще го узнае при първия опит да не се подчини 

или да промени този порядък.  

И затова войската е необходима преди всичко на правителс-

твото и управляващата класа, за да се поддържа едно устройство, 

което не само не произтича от нуждите на хората, но често е на-

пълно противоположно на тях и е изгодно единствено за властта. 

Заразно разрастване на армиите 

Правителството се нуждае от войска преди всичко за да 

държи поданиците си в подчинение и да използва труда им. Но то 

не е едно – редом с него има още правителства, които се възполз-

ват от своите поданици със същото насилие и винаги са готови да 

отнемат от друго правителство труда на неговото вече поробено 

население. Ето защо всички те се нуждаят от армии не само за 

вътрешно използване, а и за защита на плячката си от съседни 

хищници. Като следствие държавите неволно заставят себе си 

постоянно да увеличават войските си, а това е заразно, както е от-

белязал Монтескьо преди 150 години. 

Всяко нарастване на армията в някоя страна, насочено 

срещу нейните поданици, става опасно за съседната и тя неми-

нуемо прави същото. Войските са се увеличили до сегашните ми-

лиони не само защото държавите са били заплашвани от съседите, 

а преди всичко за да се потушават всички опити за бунт на пода-

ниците. Разраснали са се толкова едновременно поради две 
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причини, предизвикващи се една друга: армията е била нужна за 

борба както срещу вътрешните врагове, така и срещу съседите. 

Едното обуславя другото. Вътрешният деспотизъм на правителс-

твата винаги нараства с увеличаването и укрепването на войските 

и задграничните успехи, а агресивността им се засилва според на-

растването на вътрешния деспотизъм. В резултат на това евро-

пейските правителства, увеличавайки и укрепвайки все повече ар-

миите си, едно след друго стигнали до една и съща неизбежна 

нужда – обща военна повинност като средство по време на война 

да могат да получат най-многобройна армия на най-ниска цена. 

Германия първа се досетила за това. И щом една държава го нап-

равила, другите също трябвало да го направят. И така навсякъде 

гражданите се хванали за оръжие, за да подкрепят всички онези 

несправедливости, които се извършвали срещу тях; станали по-

тисници на самите себе си. 

Общата военна служба станала неминуема логическа необ-

ходимост, която не би могла да бъде избегната, но в същото време 

била последно проявление на вътрешното противоречие на об-

щественото разбиране за живота, възникнало тогава, когато се по-

явила нужда от насилие за неговото поддържане, и така вече ста-

нало съвсем очевидно. Нали смисълът на общественото разбиране 

всъщност се състои в това, че човек, осъзнавайки жестокостта на 

междуличностните борби и тленността на самата личност, пре-

нася смисъла на живота си в общността. При общата военна 

служба се оказва, че хората, вече направили всички изисквани от 

тях жертви, за да се избавят от жестокостта на борбата и несигур-

ността на живота, отново са призовани към опасностите, които са 

искали да избегнат, а тази общност, държавата, в името на която 

са се отрекли от своите изгоди, е изложена на същата опасност от 

унищожение, на която по-рано е била изложена и самата личност. 

Правителствата са длъжни да спасяват хората от жесто-

костта на междуличностните борби и да им дават увереност в не-

нарушимостта на реда на държавния живот, а вместо това им сто-

варват нуждата от абсолютно същата борба, като само я прехвър-

лят от битка с най-близките личности към битка с личностите от 

други държави, но ги поставят в същата опасност от унищожение 

– както индивидуална, така и на цялата държава. 
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Действието на общата военна служба е подобно на това, ко-

ето би направил човек, който подпира рушащ се дом: стените са 

се вдали навътре – слага подпори; таванът се е огънал – поставя 

други; дъските са провиснали между подпорите – добавя още под-

пори. Нещата стигнали дотам, че макар подпорите да поддържали 

къщата, в нея вече не можело да се живее именно заради тях. Така 

е и с общата военна служба – тя унищожава всички изгоди на об-

ществения живот, които е предназначена да пази: осигуряване на 

собствеността и труда и насърчаване на цялостно подобряване на 

живота. Данъците, които се събират от народа за приготовления 

за войни, поглъщат голяма част от произведенията на труда, които 

армията всъщност е длъжна да пази. Отделянето на всички мъже 

от обичайния ход на ежедневието ги лишава от възможността да 

полагат какъвто и да било труд. Заплахите от война, която може 

да избухне всеки момент, правят всички подобрения на обществе-

ния живот напразни и безполезни. 

Когато преди са казвали на хората, че ако не се подчиняват 

на властта на държавата, ще бъдат подложени на атаки от диваци, 

вътрешни и външни врагове, ще бъдат принудени сами да се бият 

с тях и е възможно да бъдат убити, затова ще бъде изгодно за тях 

да понесат някои лишения, за да избегнат тези беди, те са могли 

да повярват, тъй като жертвите, които са дали за страната си, са 

били само частни и са им носили надежда за спокоен живот в не-

разрушима държава, в чието име са ги направили. Но сега, когато 

тези жертви не само са се увеличили десетократно, а обещаваните 

им изгоди липсват, съвсем естествено е да мислят, че подчинява-

нето им на властта е напълно безполезно. 

Но не само в това се състои съдбоносното значение на об-

щата военна служба като проява на противоречието в обществе-

ното разбиране за живота. Главното всъщност е, че със задължител-

ната повинност всеки гражданин, ставайки войник, се превръща и 

в поддръжник на държавната система и участник във всичко, което 

върши властта, чиято легитимност той не признава. 

Необходимостта от държава 

Правителствата твърдят, че войските са необходими предимно 

за външна отбрана, но това изобщо не е така. Те са им нужни преди 

всичко срещу техните поданици и отбиващите военна служба стават 
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неволни участници в насилието на държавата над тях. 

Ако някой не е убеден, че войниците стават участници в та-

кива държавни дела, които не признават и не могат да признаят, 

нека само се замисли какво се върши във всяка страна в името на 

реда и благото на народа и че извършителят винаги е армията. 

Всички династични и партийни раздори, смъртни наказания, поту-

шаване на въстания и стачки, изнудване за данъци, несправедливо 

разпределение на поземлената собственост, потисничеството на 

труда, цялата военна сила за разпръскване на тълпите и придружа-

ващите ги смутове се извършват ако не директно от войската, то от 

полицията, поддържана от войската. Отбиващите военна служба 

стават участници във всички тези случаи, някои от които им се 

струват съмнителни, но повечето дори са в директно противоречие 

със съвестта им. Хората не искат да се отделят от земята, която са 

обработвали от поколения; не искат да се разпръсват, както ги за-

дължава правителството; не искат да плащат данъците, които им се 

налагат; не искат да признават задължителността на законите; не 

искат да се лишават от националността си, а аз, изпълнявайки во-

енната си служба, съм длъжен да отида и да се бия с тези хора. Като 

участник в тези дела как бих могъл да не се запитам дали са добри 

дела? Трябва ли да спомагам за тяхното изпълнение? 

За правителствата общата военна повинност е последна сте-

пен на насилието, нужно за поддържане на цялата структура; за 

поданиците пък е последен предел на възможното подчинение. 

Това е онзи камък в свода на замъка, който поддържа стените и 

ако се измъкне, цялата сграда ще се разруши. 

Дошло е време, когато непрекъснато нарастващите и засил-

ващи се злоупотреби на правителствата и борбите помежду им на-

лагат да изискват от поданиците си не само материални, но и нрав-

ствени жертви, при които на всеки му идва да се замисли и да се 

запита: мога ли да ги направя? В името на какво да ги направя? На 

държавата? В името на държавата от мен се изисква да се отрека от 

всичко, което може да ми бъде скъпо: спокойствие, семейство, бе-

зопасност, човешко достойнство. Но каква е тази държава, за която 

се изискват такива ужасни жертви? Толкова необходима ли е тя? 

Държавата, казват ни, задължително е необходима. Първо, 

защото без нея нямаше да бъдем защитени от насилие и нападение 
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от зли хора; второ, без нея щяхме да бъдем диваци и нямаше да 

имаме нито религиозни, образователни, възпитателни, търговски 

или обществени институции, нито пътни комуникации; и трето, за-

щото без нея щяхме да бъдем поробени от съседните народи. 

Казват: „Без държавата щяхме да бъдем обект на насилие и 

нападение от зли хора в собствената си страна“. Но кои са тези зли 

хора сред нас, от чието насилие и нападение ни спасяват държавата 

и нейната армия? Ако преди три-четири века, когато населението се 

е гордеело с военното си изкуство и въоръжаването си, когато 

убийството на човешки същества се е смятало за доблест, зли хора 

наистина е имало, то сега такива няма и никой в наше време не носи 

и не използва оръжие, а всички, изповядвайки правилата за човеко-

любие и състрадание към ближния, искаме едно-единствено нещо – 

възможност за спокоен и мирен живот. Така че вече ги няма онези 

особени насилници, от които държавата би могла да ни защитава. 

Ако обаче под хора, от чиито нападения ни спасява държавата, се 

имат предвид онези, които извършват престъпления, то ние знаем, 

че те не са особени същества, каквито са хищниците сред овцете, а 

са точно като всички нас и точно толкова не желаят да извършват 

престъпления, колкото и тези, срещу които ги извършват. И вече 

знаем, че не заплахите и наказанията могат да намалят техния брой, 

а само промяната в средата и нравственото въздействие върху тях. 

Така че обяснението за нуждата от държавно насилие за защита на 

населението от насилници, дори и да е било основателно преди три-

четири века, сега не е. По-скоро е обратното: именно дейността на 

правителствата с техните изостанали от общата нравственост жес-

токи наказания, затвори, каторги, бесилки и гилотини допринася за 

загрубяването на народите вместо за смекчаването им, което всъщ-

ност увеличава, а не намалява броя на насилниците. 

Казват: „Без държавата нямаше да ги има всички тези обра-

зователни, възпитателни, религиозни, туристически и други инс-

титуции. Без държавата хората не биха могли да уредят обществе-

ните дела, които са им нужни“. Но такъв довод също би могъл да 

намери основание единствено преди няколко века. Ако е имало пе-

риод, когато хората са били много разединени помежду си и раз-

витите средства за сближаване и предаване на мисли са били тол-

кова малко, че не са съумявали да се разберат и споразумеят за 
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някакви общи търговски, икономически или образователни дела 

без намесата на държавен орган, то сега вече не е така. Днес ши-

роко развитите средства за общуване и предаване на мисли не само 

са направили възможно формирането на общества, събрания, кор-

порации, конгреси, научни, икономически и политически учреж-

дения без намесата на правителствата, но и те в повечето случаи 

по-скоро пречат, отколкото подпомагат постигането на тези цели. 

От края на миналия век почти всяка крачка напред на чове-

чеството не само не е била насърчавана, но винаги е била спъвана от 

правителствата. Така е било и с премахването на физическите нака-

зания, изтезанията, робството, с установяването на свобода на пе-

чата и събранията. В днешно време държавната власт и правителст-

вата не само не подпомагат, но направо спъват цялата онази дей-

ност, чрез която хората разработват за себе си нови форми на живот; 

не само не насърчават разрешаването на работнически, поземлени, 

политически и религиозни въпроси, но и направо ги блокират. 

Казват: „Без държавата и правителството народите щяха да 

бъдат поробвани от съседите си“. Едва ли е нужно да се възразява 

срещу този последен довод. Възражението е в самия него. Убежда-

ват ни, че правителствата и техните армии са необходими, за да ни 

защитават от съседни държави, които биха могли да ни поробят. Но 

нали всички казват това едни за други и в същото време знаем, че 

европейските народи изповядват еднакви принципи за свобода и 

братство и следователно не се нуждаят от защита един от друг. Ако 

пък става дума за защита от варвари, то тогава са достатъчни само 

0,1% от войските, които са в бойна готовност сега. Оказва се, че 

държавната власт не само не ни спасява от нападението на съсе-

дите, но и точно обратното – създава опасност от нападение. 

Така че всеки човек, заставен чрез военната си служба да се 

замисли за значението на държавата, в името на която от него се 

изисква да жертвата спокойствието, безопасността и живота си, не 

може да не е наясно, че в днешно време вече няма никакви основа-

ния за такива жертви. И не само това. Разсъждавайки теорети-

чески, всеки човек не може да не види, че изискваните от държа-

вата жертви нямат основание; разсъждавайки практически, т.е. 

сравнявайки всички онези тежки условия, в които правителството 

го е поставило, той не може да не види, че изпълнението на изис-
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кванията на властта и подлагането му на военна служба в повечето 

случаи за него са по-неизгодни, отколкото отказът от тях. 

Подчинение и неподчинение 

Ако по-голямата част от населението предпочита подчинени-

ето пред неподчинението, то не е заради трезвото претегляне на 

ползите и вредите, а защото хората са привлечени към подчинени-

ето от хипнотизацията, на която са подложени. Те просто изпълня-

ват изискванията към тях, без да мислят и да полагат някакви уси-

лия на волята; неподчинението налага самостоятелни разсъждения 

и усилия, на които не всеки е способен. Ако обаче, изключвайки 

нравственото значение на подчинението и неподчинението, вземем 

предвид само една-единствена полза, тогава неподчинението като 

цяло винаги ще бъде по-изгодно от подчинението. 

Който и да съм аз, независимо дали принадлежа към заможната 

потисническа класа, или съм угнетен работник, и в двата случая вре-

дите от неподчинението са по-малки от вредите от подчинението, а 

ползите от неподчинението са по-големи от ползите от подчинението. 

Ако принадлежа към малцинството потисници, вредите от 

неподчинение на правителствените искания ще бъдат, че отказ-

вайки да се съобразя с тях, ще бъда съден; в най-добрия случай 

или ще бъда оправдан, или както се постъпва у нас с менонитите, 

ще бъда заставен да прослужа същия срок с невоенна дейност; в 

най-лошия ще бъдат осъден на заточение или затвор за две-три 

години (както става в Русия) или повече, или може би на смърт, 

макар вероятността за такова наказание да е твърде малка. Това са 

вредите от неподчинението.  

Вредите от подчинението ще бъдат следните: в най-добрия 

случай няма да бъда изпратен да убивам хора и самият аз няма да 

бъда подложен на големи опасности от осакатяване и смърт, само 

ще бъда зачислен към военното робство – ще ме облекат в шутов-

ски костюм, ще ме подмята всеки с по-висок чин, от ефрейтор до 

фелдмаршал, ще ме заставят да гримаснича както им харесва и 

след като ме държат от една до пет години, ще ме оставят за още 

десет в състояние на готовност да се явя пак във всеки момент, за 

да върша отново всички тези неща. В най-лошия ще се окаже, че 

при същите стари условия на робство пак ще бъда заставен да во-

ювам и убивам хора от чужди нации, които не са ми направили 
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нищо; ще бъда поставен в опасност да ме осакатят и убият или да 

попадна на място като Севастопол и да бъда изпратен с войниците 

на сигурна смърт, както се случва във всяка война; или, което е 

най-мъчително от всичко, да бъда изпратен срещу моите собствени 

сънародници и да се налага да убивам братята си заради съвър-

шено чужди за мен династични или правителствени интереси. 

Сравнително такива са вредите от подчинението. 

Сега за ползите от подчинението и неподчинението. Този, 

който не отказва военна служба, изтърпявайки всички унижения 

и извършвайки всички жестокости, които се изискват от него, ако 

не е бил убит, може да получи за шутовския си костюм бляскави 

украшения в червено, златно или сърма; в най-добрия случай 

може да се сдобие с власт да се разпорежда със стотици хиляди 

оскотели като него, да се нарича фелдмаршал и да получава много 

пари. Този, който отказва военна служба, ще запази човешкото си 

достойнство, ще получи уважението на добродетелните и най-

важното – ще знае със сигурност, че върши Божие дело и следо-

вателно то несъмнено е добро за хората. 

Такива са ползите и вредите за богатите, за потисниците; за 

хората от бедната работническа класа ползите и вредите ще бъдат 

почти същите. Важна допълнителна вреда за работника, който не 

е отказал военна служба, ще бъде, че с участието си той като че ли 

се съгласява и утвърждава своето потисничество. 

Но не съображенията за това доколко е нужна и полезна за 

хората държавата, която те са призвани да подкрепят чрез участи-

ето си във военна служба, още по-малко съображенията за ползите 

и вредите от подчинението или неподчинението на правителстве-

ните изисквания разрешават въпроса за необходимостта от нейното 

съществуване или унищожение. Дилемата се разрешава безвъзв-

ратно и категорично от религиозното съзнание или съвестта на 

всеки отделен човек, пред когото с общата военна служба неволно 

възниква въпросът дали държавата трябва да съществува, или не. 
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VIII. Християнското пророчество 

Често се говори, че ако християнството е истина, то тогава би 

трябвало да е прието от всички хора още когато се е появило, и още 

тогава е трябвало да промени и подобри живота им. Но това е все 

едно да се каже, че ако зърното е покълнало, то би трябвало веднага 

да даде стъбло, цвят и плод. Християнското учение не е законода-

телство, което, ако бъде въведено насилствено, би могло незабавно 

да промени живота на хората. То е различно от предишното, съвсем 

ново, по-висше разбиране за живота, което не може да бъде пред-

писвано, може само да бъде свободно усвоявано, а това би могло да 

стане по два начина: духовен (вътрешен) и опитен (външен). 

Някои хора – малцинството – веднага, незабавно посочват 

интуитивно истинността на учението, отдават му се и го изпълня-

ват. Други – мнозинството – стигат до познание за истинността му 

и необходимостта да бъде усвоено само по дълъг път от грешки, 

преживявания и страдания. И тъкмо до тази нужда от усвояване 

чрез външния метод на опитността е доведено сега мнозинството 

хора от християнското население. 

Понякога човек се чуди защо е било необходимо такова из-

вращаване на християнството, което и сега повече от всичко друго 

пречи на приемането му в неговия истински смисъл. В същото 

време това извращаване, довело хората до положението, в което 

се намират в момента, е било и необходимо условие за мнозинст-

вото, за да го възприеме в неговия истински смисъл. 

Ако християнството е било предлагано на вярващите в не-

говата истинска, а не в извратената му форма, то не би било при-

ето от мнозинството и е щяло да остане чуждо за тях, както е 

чуждо сега за азиатските народи. Приемайки го в изопачен вид, 

хората, макар и бавно, но сигурно, са били подложени на неговото 

въздействие и по дългия път на опита, грешките и произтичащите 

от тях страдания са стигнали до нуждата да го усвоят в неговия 

истински смисъл. Извращаването на християнството и приема-

нето му в изопачен вид от мнозинството е било също толкова не-

обходимо, колкото и това, че за да поникне, посятото семе за из-

вестно време е трябвало да остане скрито в земята. 
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Християнството е учение за истината и в същото време – 

пророчество. Преди 1800 години то е разкрило на хората истината 

за това как би трябвало да живеят, в същото време е предсказало 

какъв би бил човешкият живот, ако не го направят, а продължават 

да живеят върху старите основи, и какво би станало, ако го прие-

мат и прилагат в ежедневието си. 

Когато с Проповедта на планината Христос преподавал уче-

нието, което би трябвало да ръководи хората, той казал: „И така, 

всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се сравни с ра-

зумен човек, който е построил къщата си на канара; и заваля 

дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха 

върху тази къща; и тя не падна, защото беше основана на канара. 

И всеки, който чуе тези Мои думи и не ги изпълнява, ще се сравни 

с неразумен човек, който построи къщата си на пясък; и заваля 

дъждът, и придойдоха реките, и духнаха ветровете, и се устремиха 

върху тази къща; и тя падна, и падането ѝ беше голямо“127. След 

осемнадесет века пророчеството вече се е изпълнило. Не след-

вайки по никакъв начин учението и неговото проявление в общес-

твения живот – несъпротивлението на злото, хората неволно са 

стигнали до това положение на неизбежна гибел, което Христос е 

обещавал именно на онези, които не го следват. 

Често се смята, че въпросът за съпротивлението или несъпро-

тивлението на злото с насилие е измислен; въпрос, който може да 

бъде заобиколен. В същото време това е проблем, който самият жи-

вот поставя пред всеки мислещ човек и който неизбежно изисква раз-

решаване. Въпросът за обществения живот на хората още откакто се 

проповядва християнското учение, е същият, какъвто е въпросът по 

кой път да поеме пътешественик, стигнал до разклон. Трябва да про-

дължи, не може да каже: „Няма да мисля и ще вървя както преди“. 

По-рано пътят е бил един, после са станали два; не може да про-

дължи както по-рано – неизбежно трябва да избере един от двата. 

Откакто Христовото учение е станало известно на хората, точно тол-

кова невъзможно е да се каже: „Ще живея, както съм живял преди, 

без да разрешавам въпроса за съпротивлението и несъпротивлението 

на злото с насилие“. При възникването на някаква борба човек неиз-

 
127 Мат. 7:24–27. 
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бежно трябва да реши дали да се противопостави, или да не се про-

тивопостави с насилие на това, което смята за зло. 

Въпросът за съпротивлението или несъпротивлението на 

злото с насилие е възникнал тогава, когато се е появила първата 

борба между хората, тъй като тя не е нищо друго, освен противо-

поставяне с насилие на това, което всеки от враждуващите смята 

за зло. Но преди Христовото учение никой не е разбирал, че бор-

бата с нещо, което смята за зло, но което за други може би е добро, 

е само един от начините за разрешаване на спора, а другият е 

изобщо да не му се съпротивлява с насилие. 

Как се определя злото? 

Преди учението на Христос на хората им се струвало, че има 

само един начин да разрешават борбите – като се противопоставят 

на злото с насилие. И те го правели, като всеки от враждуващите се 

стараел да убеди себе си и другите, че това, което счита за зло, е 

наистина абсолютно зло. Затова древните започнали да измислят та-

кива определения за злото, които да станат задължителни за всички, 

и ги добавяли ту в разпоредби на закони, за които се предполагало, 

че са получени по свръхестествен начин, ту в заповеди на хора или 

група от хора, на които се приписвало качество на непогрешимост. 

Едни прилагали насилие спрямо други и уверявали себе си и оста-

налите, че го прилагат срещу зло, признато от всички. Средството 

се използва още оттогава, особено от онези, които завземали 

властта, и дълго време никой не виждал неговата неразумност. 

Но колкото по-далеч един от друг живеели хората, толкова 

по-сложни ставали отношенията им и толкова по-очевидна била 

неразумността на противопоставянето с насилие на това, което се 

смятало за зло; толкова по-ясно ставало, че така борбите не нама-

ляват и че никакви човешки определения не могат да заставят 

всички да считат за зло едни и същи дела. 

Още по време на възникването на християнството, на мяс-

тото, където се появило – в Римската империя, за повечето хора 

било ясно, че това, което Нерон и Калигула смятали за зло и на ко-

ето трябвало да се противопоставят с насилие, не може да бъде счи-

тано за зло от други. Още тогава поданиците започнали да разби-

рат, че човешките закони, представяни за божествени, са написани 

от хора, а те не могат да бъдат непогрешими, с каквото и външно 
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величие да са облечени, и не могат да бъдат непогрешими само за-

щото са се събрали заедно и са се нарекли сенат или по някакъв 

друг начин. Точно тогава Христос проповядвал своето учение, ко-

ето се състояло не само в несъпротивление на злото с насилие, но и 

давало ново разбиране за живота, чието прилагане в обществото 

можело да стане средство за премахването на всички борби – не 

като задължава само една част от хората да се подчиняват без борба 

на това, което определени авторитети ще им наложат, а като нап-

рави така, че никой, следователно (и главно) овластените, в никакъв 

случай да не прилага насилие срещу когото и да било. 

Тогава учението било последвано от съвсем малък брой уче-

ници, а мнозинството, особено онези, които имали власт над хо-

рата, след като само фиктивно приели християнството, продъл-

жили да се придържат към правилото за противене с насилие на 

всичко, което смятали за зло. Така било при римските и визан-

тийските императори, така продължило и след това. 

Несъстоятелността на принципа за авторитетно определяне 

кои дела са зли и на съпротивата срещу тях с насилие била оче-

видна още през първите векове на християнството и станала още 

по-очевидна с разпадането на Римската империя на много равно-

правни държави, които враждували и воювали помежду си. Но хо-

рата не били готови да приемат даденото им от Христос решение 

и продължили да прилагат предишните методи за определяне на 

злото, на което трябвало да се съпротивляват с установяване на 

задължителни за всички закони, налагани със сила. Този, който 

решавал кое трябва да се счита за зло и на кое трябва да се проти-

вопоставят с насилие, бил ту папата, ту императорът, ту кралят, 

ту събрание на избраните, ту целият народ. Но както вътре, така и 

извън държавите винаги имало такива, които не признавали за за-

дължителни нито постановленията, представяни като божествени 

заповеди, нито законите на избрани, облечени в святост, нито уч-

режденията, които трябвало да представляват волята на народа; и 

хората, смятащи за добро това, което съществуващите власти смя-

тали за зло, се борели срещу управляващите със същото насилие, 

каквото било използвано срещу тях. 

Облечените в святост считали за зло това, което облечените 

в светска власт лица и учреждения смятали за добро, и обратно; и 
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битките ставали все по-жестоки. Колкото повече хората се при-

държали към този метод за разрешаване на борбите, толкова по-

ясно ставало, че той е негоден, защото няма и не може да има та-

къв външен авторитет за определяне на злото, който да бъде приз-

нат от всички. 

Това продължило осемнадесет века и стигнало до момента, 

в който се намираме сега – до пълна очевидност, че външно, за-

дължително за всички определение на злото няма и не може да 

има. Стигнало се и дотам, че хората престанали да вярват не само 

във възможността да се намери общо определение, но и дали 

изобщо е нужно да се поставя такова. Стигнало се и дотам, че ов-

ластените дори престанали да доказват, че това, което смятат за 

зло, наистина е зло, и започнали директно да обявяват за зло 

всичко, което не харесват, а хората, които им се подчинявали, вече 

го правели не защото смятали техните определения за справед-

ливи, а защото не можели да не се подчиняват. 

Ница била присъединена към Франция, Лотарингия128 – към 

Германия, Чехия – към Австрия; Полша била раздробена; Ирлан-

дия и Индия се подчинявали на английско управление, което вою-

вало с Китай и убивало африканци; американците прогонили ки-

тайците, а руснаците притискали евреите; земевладелците се въз-

ползвали от земя, която не обработват, а капиталистите – от пло-

довете на труда на другите не защото всичко това било добро, не-

обходимо и полезно за хората и защото било обратното на злото, а 

само защото властта искала да бъде така. Стигнало се до сегашния 

момент, в който някои прилагат насилие вече не в името на проти-

водействието на злото, а в името на собствените си интереси или 

прищевки, докато други се подчиняват на насилието не защото 

смятат, както се е предполагало преди, че то се извършва срещу 

тях заради собственото им добро и за да бъдат избавени от злото, 

а само защото не могат да се измъкнат от него. 

Ако римляните, средновековните и нашите руснаци, как-

вито ги помня отпреди петдесет години, са били несъмнено 

 
128 Историческа област в Западна Европа на територията на днешните Ни-

дерландия, Белгия, Люксембург, Германия и Франция, присъединена към 

Германия след Френско-пруската война и върната на Франция след Първата 

световна война, като дълго време е повод за конфликти между двете страни. 
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убедени, че съществуващото насилие на властите е необходимо, 

за да ги отърве от злото, че данъците, налозите, крепостничест-

вото, затворите, камшиците, бичовете, каторгите, екзекуциите, 

войниклъкът и войните са правилни, то сега рядко ще се намери 

човек, който не само би повярвал, че то спасява някого от злото, 

но и който не би видял ясно, че в по-голямата си част насилието 

спрямо него, в което до известна степен и той взема участие, само 

по себе си е огромно и безполезно зло. 

Сега няма човек, за когото да не е очевидно не само безсмис-

лието, но и нелепостта на събирането на данъци от трудещия се на-

род, за да се обогатяват безделни чиновници, или безсмислието на 

налагането на наказания на развратни и слаби хора, които се зато-

чават от едно място на друго или се хвърлят в затвори, където, жи-

веейки в обезпеченост и безделие, само стават още по-покварени и 

по-слаби. Или не само безсмислието и нелепостта, но и направо бе-

зумието и жестокостта на военната подготовка и войните, които ра-

зоряват и погубват населението и които нямат никакво обяснение 

и оправдание. В същото време насилието продължава и дори се 

подкрепя от същите тези хора, които виждат неговата безполез-

ност, нелепост и жестокост и на които то причинява страдания. 

В крайна сметка, ако преди петдесет години богатият бездел-

ник и неграмотният работник са били еднакво убедени, че животът 

като вечен празник за единия и вечен труд за другия е предопреде-

лен от самия Бог, сега не само в Европа, но и в Русия, благодарение 

на движението на народите, разпространението на грамотността и 

отпечатването на книги, сред богатите и сред бедните е трудно да 

се намери човек, у когото да не се е породило някакво съмнение в 

справедливостта на този ред. Не само богатите са наясно, че носят 

вина за богатствата си, и се стараят да я изкупват с жертви за нау-

ката или изкуството, както по-рано са изкупували греховете си с 

жертви за църквата, но и повече от половината работещи сега отк-

рито признават съществуващия ред за фалшив и подлежащ на уни-

щожение или изменение. Някои религиозни хора, които у нас в Ру-

сия са милиони, т.нар. сектанти, също признават този ред за фал-

шив и подлежащ на унищожение въз основа на евангелското уче-

ние в неговия истински смисъл; други го смятат за лъжлив въз ос-

нова на социалистически, комунистически или анархистки теории, 
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проникнали сега в нисшите слоеве на трудещите се. 

Средства за въздействие върху хората 

Насилието вече се поддържа не защото се счита за необхо-

димо, а само защото съществува отдавна и е организирано по та-

къв начин от онези, за които то е изгодно, т.е. за правителствата и 

управляващите класи, че хората, които са под тяхна власт, да не 

могат да се измъкнат от него. 

Днешните правителства и управляващи класи – както най-

деспотичните, така и либералните – са се превърнали в онова, ко-

ето Херцен129 така уместно нарича „Чингис хан с телеграф“130, т.е. 

в насилващи организации, които в основата си нямат нищо друго, 

освен най-брутален произвол, и се ползват с всички средства, ко-

ито науката разработва за цялостната обществена и мирна дейност 

на свободните и равноправни хора, за да поробват и гнетят насе-

лението. С помощта на усъвършенстваната наука сега властта раз-

чита не на правото, дори не на някакво подобие на справедливост, 

а на такава умела организация, при която целият народ е хванат в 

кръг на насилие, откъдето бягството е напълно невъзможно. В 

наше време този кръг се състои от четири средства за въздействие 

върху хората, които са взаимосвързани и поддържащи се едно 

друго, точно като брънки на верига. 

Първото и най-старо средство е заплахата. Това означава съ-

ществуващото държавно устройство (каквото и да е то – свободно 

републиканско или крайно деспотично) да се представи като нещо 

свещено и неизменно, следователно всички опити за изменението 

му се наказват най-жестоко. Както е било и преди, това средство 

винаги се използва навсякъде, където има правителство: в Русия 

срещу т.нар. нихилисти, в Америка срещу анархистите, във Фран-

ция срещу империалистите, монархистите, комунистите и анар-

хистите. Железопътни линии, телеграфи, телефони, фотография и 

различни усъвършенствани средства, които изключват 

 
129 Александър Иванович Херцен (1812–1870) – руски публицист, писател, 

революционер и социален философ. Още като младеж влиза в конфликт с 

властите и след 1852 г. живее в изгнание в Англия. 
130 „Чингис хан с телеграф е дори по-лош от Чингис хан без телеграф“ – в 

смисъл на по-висока степен на зло. 
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убийството, но отстраняват наказаните завинаги в единична килия, 

където загиват и биват забравени, скрити от хората – всички тези 

и много други нови изобретения, използвани предимно от прави-

телствата, им дават такава сила, че ако само веднъж властта падне 

в нечии ръце, и полицията, явна и тайна, и администрацията, и про-

курорите, и тъмничарите, и палачите ще работят толкова усърдно, 

че няма никакъв начин управляващите да бъдат свалени, колкото 

и безумни и жестоки да са те. 

Второто средство е подкупът. Това означава чрез парични да-

нъци да се отнема богатството на трудещия се народ и да се разпре-

деля между чиновниците, които срещу такова възнаграждение са 

длъжни да поддържат и засилват поробването му. Подкупените чи-

новници, от най-висшите министри до най-нисшите писари, състав-

ляващи една неразривна мрежа от хора, свързани от един и същ ин-

терес – да се хранят с труда на населението, се обогатяват толкова 

повече, колкото по-покорно изпълняват волята на правителството, 

винаги и навсякъде, без да се спират при каквито и да било обстоя-

телства, във всички отрасли на дейността да отстояват с думи и дела 

насилието на властта, на което се основава тяхното благосъстояние. 

Третото средство не мога да нарека по друг начин, освен 

хипнотизация. Това означава да се забави духовното развитие на 

хората и с различни внушения да се поддържа разбирането за жи-

вота, на което се гради правителствената власт, но е вече прежи-

вяно от човечеството. Хипнотизацията днес се организира по най-

сложен начин и нейното влияние продължава от ранното детство 

до смъртта. Тя започва в задължителни, специално устроени за 

това училища, в които внушават на децата възгледи за света, ха-

рактерни за предците им, но в пряко противоречие със съвремен-

ното съзнание на човечеството. В страните с държавна религия ги 

учат на безсмислените кощунства на църковните катехизиси и им 

дават указания за необходимостта да се подчиняват на властите; в 

републиканските държави ги учат на дивото суеверие на патрио-

тизма и на същото задължително подчинение на правителствата. 

Хипнотизацията с насърчаване на религиозно и патриотично 

суеверие продължава и в по-зряла възраст. Първото се поощрява с 

изграждане на храмове със събрани от народа средства, с проце-

сии, паметници, фестивали, живопис, архитектура, музика, омай-
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ващи благовония и главно с поддържане на т.нар. духовенство, чи-

ето задължение е със своите представления, патетични служби и 

проповеди и с намесата си в личния живот на хората – при раж-

дане, женитба, смърт – да замъглява съзнанието им и да ги държи 

в постоянно зашеметено състояние. Патриотичното суеверие се 

насърчава с организирани от правителствата и управляващите 

класи (със събрани от населението средства) обществени тържес-

тва, зрелища, паметници, празненства, които предразполагат хо-

рата да признаят изключителната значимост единствено на собст-

вения си народ и величието единствено на собствената си държава 

и нейните управници и да изразяват враждебността, дори омразата 

си към другите нации. В същото време деспотичните правителства 

направо забраняват печатането и разпространението на книги и 

произнасянето на речи, които просвещават народа, и заточават или 

затварят онези, които могат да го пробудят от съня му. Освен това 

всяка власт без изключение крие от населението всичко, което 

може да го освободи, и насърчава друго, което го покварява – пи-

сателство, което поддържа човешката дива природа на религиозни 

и патриотични суеверия, всевъзможни чувствени забавления, зре-

лища, циркове, театри и всякакви дори физически средства за опи-

янение като тютюна и водката, съставляващи основния доход на 

държавата; насърчава се дори проституцията, която не само е приз-

ната, но и организирана от повечето правителства. 

Четвъртото средство е чрез трите предходни да се отдели от 

всички още една определена част от хората, оковани и замаяни, 

които да бъдат подложени на специални, засилени методи на опи-

яняване и освирепяване, за да се превърнат в безволеви оръжия за 

необходимите на правителството жестокости и зверства. Опияня-

ването и освирепяването е възможно да се постигне, тъй като взе-

мат хората в онази младежка възраст, когато те все още не са фор-

мирали ясни и твърди концепции за нравственост и чрез отделя-

нето им от всички естествени човешки условия на живот – дом, 

семейство, родина, разумен труд, затворени заедно в казарми, об-

лечени в специални униформи и под въздействието на крясъци, 

барабани, музика, блестящи предмети, принудени да вършат 

ежедневно определени измислени за тази цел движения, биват до-

ведени до такова състояние на хипноза, при което вече престават 
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да бъдат хора и стават безсмислени машини, покорни на хипноти-

затора. Тези хипнотизирани, физически силни млади хора (сега с 

общата военна служба – всички), снабдени с оръжия за убийство, 

винаги подчинени на правителствената власт и готови да упраж-

нят насилие по нейна заповед, представляват четвъртото и главно 

средство за поробване на масите. 

Така кръгът на насилието се затваря. Заплахите, подкупите, 

хипнотизацията заставят хората да станат войници; войниците от 

своя страна дават властта и възможността поданиците да бъдат 

наказвани и ограбвани (и с тези пари да се подкупват чиновници), 

да бъдат хипнотизирани и вербувани да се превърнат в същите 

войници, които дават силата да се върши всичко това. 

Кръгът е затворен и няма никакъв начин да се излезе от него 

със сила. Ако някои твърдят, че освобождаването от насилие или 

поне отслабването му е възможно, защото угнетените, след като 

свалят със сила потисническата власт, ще я заменят с нова, при 

която такова насилие и поробване вече няма да е нужно (и някои 

се опитват да го правят), те само заблуждават себе си и другите и 

така не само не подобряват, но и влошават положението на хората, 

а дейността им всъщност увеличава деспотизма на правителст-

вата. Опитите за освобождаване само им дават удобен претекст да 

увеличат властта си и възможност да го постигат. 

Дори да допуснем, че поради особено неблагоприятни обс-

тоятелства, като например във Франция през 1870 г., някое прави-

телство бъде свалено със сила и управлението премине в други 

ръце, новата власт в никакъв случай не би била по-малко потис-

ническа от предишната, а напротив – защитавайки се от всички 

озлобени свалени врагове, би била по-деспотична и по-жестока, 

както се е случвало при всички революции. 

Ако социалистите и комунистите смятат за зло индивидуа-

листическото капиталистическо устройство на обществото, а анар-

хистите – и самото правителство, то има монархисти, консерва-

тори, капиталисти, които считат за зло социалистическото, кому-

нистическото устройство и анархията; и всички тези партии нямат 

друго средство за обединение на хората, освен насилието. Която и 

от тях да възтържествува, за да въведе свой порядък и да опази 

властта си, тя трябва не само да използва всички съществуващи 
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средства за насилие, но и да измисля нови. Хората ще бъдат при-

нуждавани да правят нещо друго и поробените ще бъдат други, но 

ще има не само същото, но и по-жестоко насилие и робство, защото 

вследствие на борбите омразата им един към друг ще се засилва и 

заедно с нея ще се засилват и развиват нови средства за поробване. 

Така е било винаги след всяка революция и всеки опит за 

революция, след всеки заговор и насилствена смяна на правител-

ство. Борбите само подсилват средствата за поробване от страна 

на тези, които в момента са на власт. Положението на хората в 

нашия християнски свят и особено техните най-разпространени 

идеали го доказват с поразителна убедителност. 

Сега остава само една област от човешката дейност, която не 

е обхваната от държавната власт – семейната, икономическата, об-

ластта на личния живот и труда. Но благодарение на борбата на ко-

мунистите и социалистите тя също постепенно се завзема от прави-

телствата, така че, ако се изпълнят само желанията на реформато-

рите, трудът и почивката, жилището, облеклото, храната малко по 

малко ще бъдат определяни и назначавани от властта. 

Целият 1800-годишен ход на живота на християнските на-

роди неминуемо ги е отвел отново до дълго заобикаляната нужда да 

решат въпроса дали да приемат Христовото учение и произтичащия 

от него проблем на обществения живот: да се съпротивляват ли на 

злото с насилие, или не, но с тази разлика, че преди хората са могли 

да приемат или не даденото от Христос решение, а сега то е станало 

неизбежно, защото е единственото, което би могло да ги избави от 

робството, в чиито примки сами са се оплели. 

Всеобщи ли са християнските идеали? 

Но не само бедственото положение на хората ги е довело до 

такава необходимост. Наред с потвържденията на лъжливостта на 

езическото устройство са се появили и такива за истинността на 

християнското учение. Ненапразно в продължение на осемнаде-

сет века най-добрите представители на цялото християнско чове-

чество, опознавайки истините на учението по вътрешен, духовен 

начин, са свидетелствали за тях пред хората въпреки всички зап-

лахи, лишения, бедствия и мъчения. С мъченичеството си те са 

запечатвали и предавали на масите неговата достоверност. Хрис-

тиянството е прониквало в съзнанието на човечеството не само по 
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отрицателния път на доказване на невъзможността да се про-

дължи с езическият живот, но и чрез своето опростяване, изясня-

ване, освобождаване от вмъкнатите в него суеверия, както и чрез 

разпространението си сред всички съсловия. 

Осемнадесетте века изповядване на християнството не са 

преминали леко за тези, които са го приели, макар и външно. Осем-

надесетте века са направили така, че сега хората, продължавайки 

да живеят езически живот, несъответстващ на възрастта на чове-

чеството, не само виждат ясно бедствеността на състоянието, в ко-

ето се намират, но дълбоко в душите си вярват (и живеят само за-

щото вярват), че тяхното спасение се намира единствено в изпъл-

нението на християнското учение в неговия истински смисъл. Как 

и кога ще се случи, те са на различно мнение в зависимост от умс-

твеното си развитие и разпространените в средата им предразсъ-

дъци, но всеки човек от нашия свят вече знае това. 

Някои вярващи, признавайки учението за божествено, смя-

тат, че спасението ще дойде, когато всички повярват в Христос и 

второто пришествие наближи; други, които също признават уче-

нието за божествено, считат, че ще настъпи благодарение на цър-

квата, която, подчинявайки всички хора на себе си, ще възпитава у 

тях християнски добродетели и ще преобразява живота им; трети, 

които не признават учението за божествено, мислят, че то ще стане 

чрез бавен, постепенен напредък, при който езическите основи на 

живота постепенно ще бъдат заменени със свободата, равенството, 

братството, т.е. с християнските основи; четвъртите, които пропо-

вядват обществено преустройство, смятат, че ще дойде тогава, ко-

гато чрез насилствен преврат масите ще бъдат принудени да съз-

дадат колективна собственост, да премахнат правителствата, да 

полагат обществен, а не индивидуален труд, и това е една от стра-

ните на Христовото учение. Така че всеки човек на нашето време 

в съзнанието си не само отрича съществуващия остарял езически 

строй, но и признава, често без да е наясно и дори да се смята за 

враг на християнството, че нашето единствено спасение е в прила-

гането на християнското учение (или на част от него) в живота, но 

в неговия истински смисъл. 

За повечето вярващи християнството, както е казвал и не-

говият учител, не би могло да се осъществи изведнъж, а трябва 
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да израсте като огромно дърво от най-малкото зърно. И така то 

расло и сега е порасло ако не още в действителност, то в съзна-

нието на хората на нашето време. Понастоящем не само малци-

ната, които винаги са разбирали християнството по вътрешен 

път, го разпознават в неговия истински смисъл, но и цялото това 

огромно мнозинство, което в своя обществен живот изглежда 

толкова далеч от учението. 

Погледнете ежедневието на отделния човек, обърнете вни-

мание на оценките му за постъпките на хората, когато се съдят 

един друг, слушайте не само публични проповеди и речи, но и 

онези наставления, които родители и възпитатели дават на децата 

си, и ще видите, че колкото и далеч от осъществяването на хрис-

тиянските истини да е държавният, общественият, свързаният с 

насилие живот на населението, в личен план от всички и за всички 

без изключение безспорно се смятат за добри само християнските 

добродетели; от всички и за всички без изключение безспорно се 

смятат за зли само антихристиянските пороци. За най-добри се 

считат тези, които самоотвержено посвещават живота си на слу-

жение на човечеството и се жертват за другите; най-лоши са себе-

любивите, които се възползват от нещастието на ближните си за 

собствена изгода.  

Ако има такива, които все още са недокоснати от християн-

ството и признават нехристиянски идеали като сила, храброст, бо-

гатство, то те не се преживяват и споделят от всички, особено от 

хората, които са приети като най-добрите. Няма други идеали, ко-

ито всички споделят и признават за задължителни за целия народ, 

освен християнските. 

Положението на нашето християнско човечество, погледнато 

отвън, със своята жестокост и робство е наистина ужасяващо. Но 

погледнато откъм неговото съзнание, изглежда съвсем различно. 

Цялото зло в живота ни като че ли съществува само защото 

се е вършило дълго време, а тези, които го вършат, още не са ус-

пели, не са се научили как да престанат, макар никой от тях да не 

иска да го прави. Цялото зло като че ли съществува по някаква 

друга причина, сякаш независеща от съзнанието на хората. Кол-

кото и странно и противоречиво да изглежда, всички ненавиждат 

порядъка, който сами поддържат. 
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Струва ми се, Макс Мюлер131 разказваше за удивлението на 

един индианец, приел християнството, който усвоил същността му 

и след това дошъл в Европа, за да види живота на привържениците 

на учението. Той не могъл да се съвземе от изненадата от действи-

телността, съвършено противоположна на тази, която очаквал да на-

мери сред християнските народи. Ако ние не сме изненадани от про-

тиворечията между нашите вярвания, убеждения и нашите дейст-

вия, то е само заради влиянията върху нас, които умело ги прикри-

ват. Трябва само да погледнем на живота си и на дивите зверства, с 

които е изпълнено ежедневието ни, от гледната точка на онзи инди-

анец, който е разбрал християнството в истинския му смисъл, без 

никакви отклонения и приспособявания, за да се ужасим от проти-

воречията, в които живеем, често без да ги забелязваме. 

Трябва само да помислим за подготовката за войни, картеч-

ниците, посребрените куршуми, торпедата, но и за Червения кръст; 

за устройството на килиите, експериментите с електрическите ек-

зекуции, но и за грижата за благоденствието на затворниците; за 

филантропската дейност на богатите, но и за техния живот, произ-

веждащ бедни, на които да дават подаянията си. И противоречията 

не идват от това, че хората се преструват на християни, когато 

всъщност са езичници, както може би изглежда, а защото нещо не 

им достига или има някаква сила, която им пречи да бъдат такива, 

каквито вече се чувстват в съзнанието си и наистина искат да бъдат. 

Днес те не се преструват, че ненавиждат потисничеството, неравен-

ството, разделението и всякаква жестокост не само към хора, но и 

към животни, те наистина ненавиждат всичко това, но не знаят как 

да го унищожат, или не се решават да се разделят с нещата, които 

поддържат такъв порядък и им се струват необходими. 

Всъщност попитайте поотделно всеки ваш съвременник 

дали смята за похвално, дори просто за достойно, някой човек 

срещу несъразмерна на труда му заплата да се занимава със съби-

ране на данъци от народа, често живеещ в нищета, за да даде въз-

можност да се произвеждат оръдия, торпеда и оръжия за убийство 

на хора, с които искаме да бъдем в мир и които искат същото. Или 

 
131 Макс Мюлер, известен още като Фридрих Максимилиан Мюлер (1823–

1990) – немски и английски филолог, специалист по обща лингвистика, срав-

нително езикознание, индология и митология. 
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пак за заплата да посвещава целия си живот на производството на 

такива оръжия, да се подготвя сам или да подготвя други да из-

вършват убийства. Попитайте дали е похвално и достойно и дали 

е свойствено за християнина, отново за пари, да залавя нещастни, 

заблудени, често неграмотни и пияни хора, защото са присвоили 

чужд имот в много по-малки размери, отколкото са присвоявани-

ята на властта, или са убили не по начина, по който обикновено го 

прави властта, после да ги затваря, измъчва и екзекутира. И пох-

вално ли е, достойно ли е за християнина, отново за пари, да про-

повядва сред народа очевидни нелепости и вредни суеверия 

вместо християнството? Достойно ли е някой да отнема от ближ-

ния каквото му е необходимо, за да задоволява собствените си 

нужди и прищевки, както правят едрите земевладелци; или да го 

заставя да полага труд, който е извън възможностите му и погубва 

живота му, за да увеличава богатствата си, както правят произво-

дителите; или да се възползва от потребностите на хората, за да 

увеличава печалбите си, както правят търговците? Всеки поот-

делно, особено ако говори за другите, ще каже „не“. И едновре-

менно с това същият човек, въпреки че вижда всички гнусни дела, 

сам, без да е принуждаван, понякога дори без материалните из-

годи на заплатата, самоволно, поради детско тщеславие, заради 

някаква порцеланова дрънкулка, лентичка, ширитче, с които може 

да се закичи, отива на военна служба, става следовател, съдия, ми-

нистър, офицер, епископ, дякон – длъжностите за всички тези без-

честия и подлости, с които не може да не е наясно. 

Знам, че много от тези хора самоуверено ще доказват, че та-

кива позиции не само са законни, но и необходими. В своя защита 

ще казват, че властта е от Бога, че обществените длъжности са 

нужни за благото на човечеството, че материалните блага не са 

противни на християнството, че на състоятелния младеж е ука-

зано да раздава имотите си само ако иска да бъде съвършен, че 

съществуващото сега разпределение на богатствата и търговията 

като цяло трябва да бъде такова и то е от полза за всички, и т.н. 

Но въпреки стремежа им да измамят себе си и другите, всички те 

знаят, че това, което правят, противоречи на техните вярвания, в 

името на които живеят и от които, когато останат насаме със съ-

вестта си, се срамуват от дълбините на душата си, но и които е 
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болезнено да си спомнят, особено ако им е било посочено колко 

гнусни са делата им. Човекът на нашето време, независимо дали 

изповядва божествеността на Христос, или не, не може да не знае, 

че върши зло дело с участието си като цар, министър, губернатор 

или полицай в продажбата на последната крава на бедно семейс-

тво заради неплатени данъци, с които се произвежда оръжие, или 

се дават заплати и пенсии на безделни и безполезни чиновници; 

или с участието си в арестуването на изхранващ семейството си 

селянин само защото обществото го е покварило, оставяйки де-

цата му на произвола; или с участието си във войни за грабежи и 

убийства; или като внушава диви идолопоклоннически суеверия 

вместо Христовия закон; или като прогонва от земите си избяга-

лата крава на човек, който няма собствена земя; или като приспада 

от заплатата на работник във фабрика неволно повредено изделие; 

или като взема за продукта си двойно повече от бедния само за-

щото се намира в крайна нужда. Нито един човек днес не може да 

не знае, че всичко това е зло, срамно и не бива да се прави. И 

всички наистина знаят, че е грешно и никога не биха го правили, 

ако бяха способни да се противопоставят на силите, които им вли-

яят, затваряйки очите им за престъпността на техните постъпки. 

Нищо не показва така поразително степента на противоре-

чие, до която е достигнал човешкият живот днес, както общата 

военна служба, представляваща последното едновременно и сред-

ство, и проявление на насилието. И само защото всеобщото въо-

ръжаване и военната служба са въведени стъпка по стъпка, неу-

сетно, но и защото правителствата винаги използват всички, на-

миращи се в тяхна власт средства за сплашване, подкупване, ог-

лупяване и насилие, ние не осъзнаваме крещящото противоречие 

с онези християнски чувства и мисли, които наистина са проник-

нали във всички хора на нашето време. 

Толкова сме свикнали с това противоречие, че не виждаме ця-

лата ужасяваща безсмисленост и безнравственост на действията не 

само на онези, които доброволно избират като почтена професия да 

убиват, но и на нещастниците, които се съгласяват да изпълняват во-

енна служба и които, в случай че в страната такава не е въведена, 

доброволно отдават труда си, за да наемат войници и да ги подготвят 

за убийства. Но нали всички те – християни, хуманисти, либерали – 
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знаят, че извършвайки тези дела, стават съучастници, а с личната во-

енна служба – извършители на най-безсмислени, безцелни, жестоки 

убийства. Но въпреки това го правят. 

И това не е всичко. 

Убийства на свои 

В Германия, откъдето е произлязла всеобщата военна 

служба, Каприви е казал нещо, което преди старателно се е укри-

вало: че онези, които ще трябва да бъдат убивани, са не само чуж-

денци, но и свои – същите работници, от които идват повечето 

войници. Неговото признание не е отворило очите на хората, не 

ги е ужасило. Напротив, след това продължили да ходят в щаба и 

да се подчиняват на изискванията към тях. 

И това не е всичко. Наскоро германският император разяснил 

още по-точно значението и призванието на войниците, като отли-

чил, благодарил и наградил един от тях за убийството на беззащи-

тен арестант, който се опитал да избяга. Като благодарил и награ-

дил човек, винаги от стоящите на най-ниско ниво на нравственост, 

за постъпка, смятана за най-подла и долна, Вилхелм показал, че 

главното и най-ценено от властите задължение на войника е да бъде 

палач, но не като професионалните палачи, които убиват само осъ-

дени престъпници, а такъв, който да убива всички онези невинни, 

които началниците са заповядали да бъдат убити. 

Но дори това не е всичко. През 1891 г. същият Вилхелм, 

„трудното дете“132 на държавната власт, изричащо на глас мнени-

ето на другите, разговаряйки с някакви войници, публично казал 

следните думи, които веднага били отразени от хиляди вестници: 

„Наборници, пред олтара и служителя на Бога вие ми се зак-

лехте във вярност. Все още сте твърде млади, за да разберете ис-

тинското значение на всичко казано тук, но се погрижете най-вече 

винаги да следвате заповедите и насоките, които ви се дават. Вие 

ми се заклехте във вярност, това, деца на моята гвардия, означава, 

 
132 Авторът е използвал l’enfant terrible, в буквален превод „ужасното дете“ 

– френски израз, появил се през XIX век, за да обозначи тип непокорно и 

нахално дете, което разкрива двуличието на обществото на възрастните под 

формата на наивна откровеност или с умишлена наглост, като по този начин 

проявява своя гений. 
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че сега сте мои войници, че духом и телом сте се отдали на мен. 

Сега за вас съществува само един враг – моят враг. При сегашните 

социалистически машинации може да се случи така, че да ви на-

редя да стреляте по собствените си роднини, братя, дори – пази, 

боже – родители, и тогава вие сте длъжни да изпълнявате безпре-

кословно моите заповеди.“ 

Този човек изказал на глас нещо, което всички умни владе-

тели знаят, но усърдно крият – че хората, които служат в армията, 

служат на тях и на техните интереси и трябва да са готови да уби-

ват братята и бащите си в тяхна изгода. Вилхелм директно, с най-

груби думи изразил целия ужас на престъплението, за което се 

подготвят ставащите войници, цялата бездна на унижението, до 

която ще достигнат, обещавайки подчинение. Като смел хипноти-

затор той изпробвал степента на успиване на хипнотизирания: 

допрял нажежено желязо до тялото му, което съскало и пушело, 

но приспаният не се пробудил. 

Този жалък, опиянен от властта, болен човек с думите си 

оскърбил всичко, което може да бъде свято за съвременните хора, 

а те – християни, либерали, образовани, всички – не само не се 

възмутили, но даже не обърнали внимание. Предложило им се 

най-последното, най-крайното изпитание в най-груба и най-рязка 

форма, а те сякаш дори не го забелязали; не знаели и не смятали, 

че имат друг избор освен робско подчинение. 

Изглежда, че тези безумни думи, оскърбяващи всичко, ко-

ето съвременните хора смятат за свято, би трябвало да ги възму-

тят, но нищо подобно не се случило. Младежи от цяла Европа се 

подлагали на това изпитание година след година и с много малки 

изключения до един се отказали от всичко, което е и би могло да 

бъде свято за човека, до един изразили готовността си да убиват 

братята, дори бащите си по заповед на първия заблуден, облечен 

в обшита с червено и златисто ливрея133, и само питали кога и кого 

им е наредено да убият. Те били готови. 

Но нали дори у всеки дивак има нещо свято, за което е готов 

да страда, но да не се предава? Къде е святото за днешния човек? 

Ела при мен в робство, казват му, в такова робство, че ще ти се 

 
133 Дълга униформена дреха, обшита с галони, обикновено за портиери, ко-

чияши и друга прислуга. 
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наложи да убиеш дори собствения си баща, и той, много често об-

разован, преминал през всички науки в университета младеж, по-

корно пъха врата си под хомота. Обличат го като шут, заповядват 

му да скача, да гримасничи, да се кланя, да убива и той безропотно 

го прави. А когато го пуснат, се връща към предишния си живот, 

сякаш нищо не е било, и продължава да говори за човешко дос-

тойнство, свобода, равенство, братство. 

Хората често питат с искрено недоумение: „Да, но какво да 

се прави? Ако всички се откажат, тогава добре. Иначе просто ще 

пострадам и няма да допринеса с нищо за никого“. Наистина, чо-

век с обществено разбиране за живота не може да се откаже. Сми-

сълът на неговото съществуване е собственото му благо. За него е 

по-добре да се подчини и той се подчинява. Каквото и да правят с 

него, колкото и да го измъчват, както и да го унижават, той ще се 

подчинява, защото нищо не може да направи – у него я няма ос-

новата, в името на която може да се противопостави на насилието 

сам. А да се обедини с други няма да му бъде позволено от тези, 

които го контролират.  

Често се говори, че изобретяването на страховити оръжия ще 

унищожи войната; войната ще се самоунищожи. Това не е вярно. 

Както е възможно средствата за избиване на хора да се увеличават, 

така е възможно и средствата за привеждането на хората в подчи-

нение да се увеличават, поне на тези с обществено разбиране за жи-

вота. Макар и да ги избиват с хиляди и милиони, да ги разчленяват, 

те все пак ще ходят: едни – като непотребен добитък на клане, за-

щото ги подкарват с пръчка, други, защото ще им бъде позволено 

да се накичат с ленти и нашивки, с които дори ще се гордеят. 

И ето в такъв състав от обществени деятели – консерватори, 

либерали, социалисти, анархисти, до такава степен замаяни, че 

обещават да убият родителите си – се обсъжда как да се устрои 

разумно и нравствено общество. Но какво разумно и нравствено 

общество може да се устрои от тези хора? Както е невъзможно да 

се построи дом от изгнили и криви трупи, по какъвто и начин да 

се пренареждат, така е невъзможно и да се устрои разумно и нрав-

ствено общество от подобни личности. Такива хора могат да съз-

дадат само стадо животни, което се контролира от виковете и кам-

шиците на пастирите. И така става. 
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Ето, от една страна, хората, наричани християни, изповядват 

свобода, равенство, братство, а от друга, са готови на най-робско, 

унизително покорство – в името на свободата; на най-грубо, безс-

мислено и само по външни признаци разделение на народа на висши 

и нисши класи, на съюзници и врагове – в името на равенството; на 

убийството на тези братя – в името на братството. 

Противоречията между съзнанието и бедствеността на поло-

жението на хората като тяхно следствие са достигнали до последната 

степен, отвъд която не може да се отиде. Животът, изграден върху 

принципите на насилието, е стигнал до точката на отричане на съ-

щите тези основи, в името на които е бил уреден. Устройството на 

обществото според принципите на насилието, което има за цел да 

подсигури личните, семейните и социалните блага, е довело всички 

до пълно отрицание и до унищожаване на тези блага. 

Първата част на пророчеството се е сбъднала за хората и 

техните поколения, които не са приели учението, а техните по-

томци сега са доведени до необходимостта да изпитат справедли-

востта на втората част от него. 
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IX. Робство и свобода 

Положението на християнските народи днес е също толкова 

жестоко, колкото е било и в езическите времена. В много отноше-

ния, особено в поробването на хората, е станало дори още по-жес-

токо. Но между положението на населението тогава и сега разли-

ката е такава, каквато е за растенията между последните дни на 

есента и първите на пролетта. През есента външната безжизненост 

съответства на вътрешното състояние на замиране, но през про-

летта външната безжизненост е в най-остро противоречие с вът-

решното състояние на оживление и преход към нова форма на жи-

вот. Същото е и със сходството на някогашния езически живот със 

сегашния – приликата е само външна: вътрешното състояние на 

хората по време на езичеството и в наше време са съвършено раз-

лични. Тогава външните обстоятелства на жестокост и поробване 

на хората са били в пълно съответствие с вътрешното им съзнание 

и всяка крачка напред увеличавала съответствието; сега външните 

обстоятелства на жестокост и поробване на хората са в пълно про-

тиворечие с тяхното християнско съзнание и всяка крачка напред 

само задълбочава противоречието. 

Така възниква някакво ненужно, безполезно страдание. 

Става нещо като раждане – всичко е готово за новия живот, но той 

все още не идва. 

Свободата на християните 

Ситуацията изглежда безизходна. И би била такава, ако на 

човека, следователно на всички хора, не е била дадена възможност 

за различно, по-висше разбиране за живота, което незабавно би 

могло да ги освободи от всички онези връзки, с които сякаш са 

били неразривно овързани. Това е християнското разбиране за жи-

вота, дадено ни преди 1800 години. Щом човек го усвои, онези 

вериги, с които сякаш така здраво е бил окован, ще се разпаднат 

от само себе си и той ще се почувства свободен, както се чувства 

птица в оградено пространство, когато разпери криле. 

Говори се за освобождаване на християнската църква от дър-

жавата, за даване или отнемане на свободата на християните. Има 
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някакво странно недоразумение в тези мисли и изрази. Свободата 

на християнина не може да бъде дадена или отнета. Тя е негово 

свойство, което не може да бъде отнето. Ако обаче все пак се го-

вори за даване или отнемане на свободата на християните, тогава 

очевидно става дума не за истински християни, а за хора, които 

само наричат себе си така. Християнинът не може да не бъде сво-

боден, защото постигането на целта, която си е поставил, не може 

да бъде възпрепятствано или дори отложено от никого и с нищо. 

Стига само човек да разбере живота си така, както го учи 

християнството, т.е. да осъзнае, че той не му принадлежи, не при-

надлежи и на семейството или на държавата си, а на Онзи, Който 

му го е дал, и че трябва да изпълнява не закона на личността, се-

мейството или държавата си, а с нищо неограничения закон на 

Онзи, от Когото е произлязъл, за да се чувства не просто съвършено 

свободен от всяка човешка власт, но дори и да престане да гледа на 

нея като на нещо, което би могло да го ограничи. Трябва само човек 

да разбере, че целта на живота му е да изпълнява божествения за-

кон, така че той, отменяйки за него всички други закони и подчи-

нявайки го единствено на себе си, да премахне в очите му задължи-

телността и ограниченията на наредбите на хората. 

Християнинът се освобождава от човешката власт тогава, 

когато счита божествения закон на любовта, вложен в душата и 

доведен от Христос до съзнанието на всеки човек, за единствен 

водач в своя живот и в живота на другите. 

Християнинът може да бъде подлаган на външно насилие, 

може да бъде лишаван от физическа свобода, може да не е свободен 

от своите страсти (който върши грях, е роб на греха), но не може да 

бъде принуждаван от каквито и да било опасности или заплахи да 

извършва действия, противоречащи на неговото съзнание. Не е въз-

можно, тъй като породените от насилието лишения и страдания, ко-

ито са мощно оръжие срещу хората с обществено разбиране за жи-

вота, нямат принудителна сила за него. Лишенията и страданията, 

отнемащи благата на хората с обществено разбиране за живота, не 

само не могат да нарушат благото на християнин, който осъзнава 

нуждата да изпълнява волята на Бога, но могат само да го укрепят, 

застигайки го при спазването на тази воля.
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Затова християнинът, подчинявайки се само на вътрешния 

божествен закон на любовта, не само не може да приеме външни 

норми, които му противоречат, както се случва с правителстве-

ните искания, но не може да приеме и задължителното покорство 

на когото и за каквото и да било, не може да признае това, което 

се нарича поданство. За него обещанието за поданство на някоя 

страна, самият акт, който се счита за основа на държавния живот, 

е пряко отричане от християнството, защото човек, който предва-

рително обещава да се подчинява безусловно на законите, които 

хората съставят и ще съставят занапред, означава, че по най-поло-

жителния начин той се отказва от Христовото учение, което на-

лага във всички случаи да спазва единствено божествения закон 

на любовта, който осъзнава в себе си. 

При езическия мироглед е било възможно да се обещае да 

се изпълнява волята на светската власт, без да се нарушава волята 

на Бога, която тогава се е влагала в обрязването, съботите, молит-

вите в определено време, въздържанието от определени храни и 

т.н. Едното не е противоречало на другото. Но именно това отли-

чава християнското от езическото изповедание – от човека не 

изискват определени външни негативни действия; той е поставен 

в различно от предишното отношение към хората, от което е въз-

можно да произлязат най-разнообразни постъпки, а те не могат да 

бъдат определени предварително, така че за него става невъз-

можно да обещае не само да изпълнява нечия чужда воля, без да 

знае какви ще бъдат исканията ѝ, не само да се подчинява на про-

менящите се човешки закони, но и да върши или да не върши 

нещо за известно време, защото той не може да знае какво и в кой 

момент християнският закон на любовта ще изиска от него, а 

именно това подчинение е смисълът на живота му. Християнин, 

който предварително обещава да изпълнява безусловно човеш-

ките закони, всъщност заявява, че вътрешният закон на Бога вече 

не е единствен за него. Обещанието да се покорява на хората или 

на техните норми прилича на обещанието на наетия работник да 

изпълнява заповедите на непознати заедно с тези на началника си. 

Не можете да служите на двама господари. 

Християнинът се освобождава от човешката власт, когато 

признава Бога за единствената власт над себе си и осъзнава и се 
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подчинява само на Божия закон, който Христос му е разкрил. Ос-

вобождението става не чрез борба, не чрез разрушаване на същес-

твуващите форми на живот, а само чрез промяна на разбирането за 

живота. Тя настъпва, когато, първо, християнинът признае закона 

на любовта, разкрит му от неговия учител, като напълно достатъ-

чен за човешките отношения и следователно смята всяко насилие 

за излишно и беззаконно, и второ, лишенията, страданията, запла-

хите със страдания и трудностите, чрез които човекът с общест-

вено разбиране за живота е доведен до необходимостта от подчи-

нение, за християнина, който вече има друг мироглед, представля-

ват само неизбежни условия на съществуване, които той търпе-

ливо понася – болести, глад и всякакви други бедствия, – без да се 

съпротивлява с насилие и без да позволява те да направляват дейс-

твията му. Ръководство за неговите постъпки е само живото в него 

божествено начало, което по никакъв начин не може да бъде огра-

ничено или направлявано. 

Християнинът действа според думите на пророчеството, при-

ложени към неговия учител: „Няма да се скара, нито да извика, нито 

ще чуе някой гласа Му по площадите. Смазана тръстика няма да 

пречупи и замъждял фитил няма да угаси, докато изведе правосъди-

ето към победа“134. Християнинът не спори с никого, не напада ни-

кого, не използва насилие срещу никого; напротив, самият той без-

ропотно понася насилието; но именно така не само освобождава 

себе си, а освобождава и света от всяка външна власт. „И ще позна-

ете истината и истината ще ви направи свободни.“135 Ако има ня-

какво съмнение, че християнството е истината, тогава онази пълна 

свобода, която не може да бъде ограничена с нищо и която човек 

изпитва веднага щом усвои християнското разбиране за живота, 

би била несъмнено доказателство за неговата истинност. 

В сегашното си състояние хората са като новоизлюпени 

пчели, висящи на рояк на клона – положението им е временно и 

неизбежно трябва да се промени – трябва да излетят и да намерят 

нов дом. Всяка от пчелите знае това и иска да промени позицията 

си и позицията на другите, но никоя не може да го направи, докато 

не го направят останалите. И все пак не могат да отлетят 

 
134 Мат. 12:19–20. 
135 Йоан 8:32. 
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наведнъж, защото едната виси върху другата и ѝ пречи да се от-

дели от рояка, затова всички продължават да висят. Изглежда, че 

за тях няма никакъв изход от ситуацията, точно както изглежда за 

светските хора, заплетени в примките на обществения мироглед. 

Но за пчелите не би имало изход, ако всяка от тях не беше отделно 

живо същество, надарено с крила. Не би имало изход и за хората, 

ако всеки човек не беше отделно живо същество, надарено със 

способността да усвои християнското разбиране за живота. Ако 

пчела, способна да лети, не полети, останалите никога няма да 

помръднат и роякът никога няма да промени положението си. И 

ако човек, усвоил християнското разбиране за живота, не промени 

поведението си в съответствие с него, без да чака другите, чове-

чеството никога няма да промени положението си. Както само 

една пчела трябва да отвори крилата си, да се издигне и да полети, 

за да я последва друга, трета, десета, стотна, така че целият висящ 

неподвижно куп да се превърне в свободно летящ рояк, така е ну-

жен само един човек, който да разбере живота по начина, по който 

го учи християнството, и да започне да го следва, за да направи 

след него същото друг, трети, стотен и да се разруши онзи омагьо-

сан кръг на обществения живот, от който изглежда, че няма изход. 

Но хората смятат, че това ще отнеме твърде дълго време и 

трябва да се намери и използва друго средство, чрез което да бъдат 

освободени всички наведнъж. Все едно пчелите, които искат да се 

издигнат, да намират чакането за твърде дълго, ако излитат една 

по една, и трябва да се намери и използва друго средство, чрез ко-

ето няма да е нужно всяка от тях да разтваря крила и да отлита, а 

всички да хвръкнат едновременно, където е необходимо. Но това 

е невъзможно: докато първата, втората, третата, стотната свободно 

не разтворят крила и не полетят, не ще полети и роякът и не ще 

намери нов живот. Докато всеки отделен човек не усвои християн-

ското разбиране и не започне да живее в съответствие с него, про-

тиворечието на човешкия живот няма да се разреши и няма да се 

установи нова форма на съществуване. 

Колкото по-лошо, толкова по-добре 

Едно от поразителните явления на нашето време е проповяд-

ването на робството, разпространявано сред масите не само от пра-

вителствата, които се нуждаят от него, но и от проповедниците на 



Божието царство е вътре във вас 

186 

социалистически теории, които се смятат за защитници на свобо-

дата. Те твърдят, че подобряването на живота, привеждането на 

действителността в съответствие със съзнанието няма да протече 

вследствие на усилията на всеки отделен човек, а от само себе си, в 

резултат на нечие добре познато, насилствено преустройство на об-

ществото. Проповядват също, че хората не трябва да вървят със 

собствените си крака натам, накъдето искат и имат нужда да оти-

дат, а че под тях ще бъде устроен такъв под, че изобщо няма да се 

налага да движат краката си, затова трябва да насочат всичките си 

усилия не към това да се придвижват по най-добрия начин към мяс-

тото, закъдето са тръгнали, а да стоят неподвижно и да помагат за 

устройването на този въображаем под. 

 Има теории, чиято същност е, че колкото е по-лошо, толкова 

е по-добре: в икономически план се проповядва, че колкото по-го-

лямо е натрупването на капитали и съответно угнетяването на ра-

ботниците, толкова по-близо е освобождението, следователно 

всяко лично усилие на човека да се освободи от натиска на капитала 

е безполезно; в държавен план се проповядва, че колкото по-голяма 

е властта на правителството, която според тази теория трябва да об-

хване и областта на личния живот, стояща извън обсега ѝ досега, 

толкова по-добре, следователно намесата на правителствата в лич-

ния живот трябва да бъде стимулирана; в политически и междуна-

роден план се проповядва, че увеличаването на средствата за изт-

ребление и разрастването на войските ще доведат до необходи-

мостта от разоръжаване – чрез конгреси, арбитражи и пр. Удиви-

телното е, че инертността на хората е толкова голяма, че те наис-

тина вярват на тези теории, макар целият ход на живота, всяка 

стъпка напред да разкрива тяхната невалидност. 

Народите страдат от потисничеството и за да се избавят от 

него, обмислят общи средства, които правителствата да прилагат 

и така да подобрят положението им, докато самите те продължа-

ват да се подчиняват на правителствата. Очевидно в резултат на 

това властта само се увеличава, което води и до нарастване на 

потисничеството. 

Нито една от заблудите на хората не ги отдалечава толкова 

много от целта, към която се стремят, колкото тази. За да постиг-

нат поставената пред себе си цел, те вършат най-разнообразни 
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дела, но не и едно просто нещо, което предстои всеки да прави. 

Измислят най-хитри начини да променят ситуацията, която ги из-

мъчва, но не използват най-простия, при който никой да не прави 

това, което я създава. 

Разказвали са ми случай с един храбър пристав, който, след 

като пристигнал в село, където селяните се разбунтували и били 

повикани военни части, се заел да потушава бунта в духа на Ни-

колай I – сам, с личното си влияние. Той заповядал да докарат ня-

колко снопа пръчки, събрал всички селяни в един хамбар, влязъл 

заедно с тях, заключил вратата и първоначално така ги наплашил 

с виковете си, че после по негова команда те започнали да се бият 

един друг с пръчките. Били се дотогава, докато не се намерил един 

ахмак, който не се подчинил и се развикал на другите да спрат да 

се бият. Едва тогава всички престанали, а приставът избягал от 

хамбара. Именно този съвет на ахмака изобщо не могат да следват 

хората с обществено разбиране за живота, които непрестанно се 

бият сами и които учат и другите да се бият помежду си като пос-

ледна дума на човешката мъдрост. 

Едва ли можем да си представим по-поразителен пример 

как хората бият сами себе си, от покорността, с която днес изпъл-

няват възложените им задължения, които ги водят в робство, и 

най-вече военната служба. Очевидно е, че са в робство, страдат 

заради него и вярват, че така трябва да бъде и това не пречи на 

тяхното освобождение, което се подготвя някъде и някак си, въп-

реки че робството им реално все повече и повече расте. 

Всъщност човекът на нашето време (не говоря за истинския 

християнин, а за обикновения човек), без значение какъв е – обра-

зован или необразован, вярващ или невярващ, богат или беден, се-

меен или несемеен, – си живее, работи или се весели, използвайки 

плодовете на своя или чуждия труд за себе си и за близките си, и 

мрази всякакви ограничения и лишения, вражди и страдания. Жи-

вее си той спокойно и изведнъж при него идват някакви хора и му 

казват: „Първо, обещай и ни се закълни, че ще се съгласяваш роб-

ски с това, което ти нареждаме, ще го считаш за несъмнена истина 

и ще ни се подчиняваш на всичко, което измислим, решим и наре-

чем закон; второ, отдавай част от труда си на наше разположение, 

а ние ще използваме тези пари, за да те държим в робство и да ти 
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пречим да се съпротивляваш на нашите заповеди с насилие; трето, 

избирай и бъди избиран за мним член на правителството, като в 

същото време знай, че управлението ще остава напълно незави-

симо от онези глупави речи, които ти и такива като теб ще произ-

насяте, ще бъде изцяло по наша воля – на тези, в чиито ръце e ар-

мията; четвърто, в определено време се явявай в съда и участвай 

във всички безсмислени жестокости, които извършваме спрямо 

заблудените и развратените от самите нас под прикритието на зат-

вори, изгнания, килии и екзекуции. И накрая, пето, на всичкото 

отгоре, въпреки че ще бъдеш в най-приятелски отношения с хора 

от други народи, бъди готов веднага щом ти заповядаме, да счи-

таш за свои врагове онези, които ще ти посочим, и да съдействаш 

за разоряването, ограбването и убийството на техните мъже, съп-

руги, деца, старци, а може би и на своите съплеменници и роди-

тели, ако се наложи“. 

Изглежда ясно какво би отговорил с изненада всеки незаше-

метен, психически здрав човек на нашето време на такива искания: 

„Но защо да правя тези неща? Защо да обещавам да се под-

чинявам на всичко, което ми казва днес Солсбъри, утре – Гладстон, 

днес – Буланже136, утре – кàмара на такива като Буланже, днес – 

Петър III, утре – Екатерина, вдругиден – Пугачов, днес – баварс-

кият луд крал, утре – Вилхелм? Защо да обещавам да им се подчи-

нявам, като знам, че са лоши или празни хора, или изобщо не ги 

познавам? Защо да им давам като данък плодовете на труда си, като 

знам, че парите ще се използват за подкупи на чиновници, за зат-

вори, църкви, войски, за зли дела и за собственото ми поробване; 

защо да бия сам себе си? Защо да ходя на избори и да си губя вре-

мето, да си затварям очите, да давам на насилниците привидна ле-

гитимност и да се преструвам, че участвам в управлението, след 

като много добре знам, че държавната власт принадлежи на онези, 

в чиито ръце е войската? Защо да ходя в съда, за да помагам в изте-

занията и екзекуциите на заблудени хора, като знам, щом съм хрис-

тиянин, че законът за отмъщението е заменен със закона на лю-

бовта, и знам, щом съм образован, че наказанията не подобряват, а 

само влошават състоянието на онези, спрямо които се прилагат? И 

най-важното, защо да приемам като врагове хората от съседния 

 
136 Жорж Буланже (1837–1891) – френски генерал и политик. 
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народ, с които досега съм живял и искам да продължа да живея в 

любов и съгласие, да наемам войници или сам да ги убивам и разо-

рявам и сам да се подложа на тяхното нападение само за да може 

ключовете от Йерусалимския храм да бъдат при този, а не при онзи 

архиерей, български княз да бъде не този, а онзи немец, и тюлени 

да ловят английски, а не американски търговци? И главното, защо 

да съдействам – лично или като наемам военна сила – за поробва-

нето и убийството на своите братя и бащи? Защо да бия сам себе 

си? Всичко това е ненужно и вредно за мен, безнравствено, подло, 

скверно отвсякъде, тогава защо да го правя? 

Ако казвате, че ще ми бъде причинено нещо лошо, ако не ви 

се подчиня, тогава, първо, от никого не се очаква нищо толкова 

лошо, колкото е това, което вие искате да ми причините, ако ви се 

подчиня; второ, за мен е съвършено ясно, че ако ние не бием сами 

себе си, значи никой няма да ни бие. Нали не правителството – 

царе, министри, чиновници с пера – е способно да ме принуди да 

направя нещо, точно както приставът – селяните, защото ще ме от-

ведат насила в съда, в затвора, на екзекуция не царете и чиновни-

ците с пера, а същите онези хора, които са в моето положение. За 

тях също е толкова безполезно, вредно и неприятно да бъдат бити, 

колкото и за мен, и затова по всяка вероятност, ако им отворя 

очите, те не само няма да ме насилват, но и ще постъпят като мен. 

Трето, дори да се наложи да пострадам заради това, за мен 

пак ще бъде по-изгодно да бъда заточен или хвърлен в затвора, за-

щитавайки здравия разум и доброто – а то, ако не днес или утре, то 

много скоро трябва да възтържествува, – отколкото да страдам в 

името на глупостта и злото, които днес-утре трябва да приключат. 

Затова даже в този случай е по-добре за мен да рискувам да бъда 

заточен, затворен или дори екзекутиран, отколкото по собствено 

желание да живея в постоянно робство на зли хора, да бъда разорен 

от нахлуващ враг, глупаво осакатен и убит, защитавайки оръдие 

или никому ненужно парче земя, или глупав парцал, наречен знаме. 

Не искам да бия сам себе си и няма да го правя. Няма защо да 

го правя. Правете го сами, ако искате, но аз няма да участвам в това.“ 

Изглежда, че не само религиозното или нравственото чувс-

тво, но и най-простите разсъждения и преценки би трябвало да на-

карат всеки съвременен човек да отговори и да действа така. Но не – 
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хората с обществено разбиране за живота намират, че не е необхо-

димо, дори е вредно за постигането на целта им да се освободят от 

робство и те трябва да продължат да се бият един друг като селя-

ните в хамбара, утешавайки се с това, което бръщолевят в зали и по 

събрания; с това, че създават работнически съюзи, обикалят по ули-

ците на 1 май, заговорничат и тайно дразнят правителството, което 

ги бие, и така ще предизвика нещо ново, което, поробвайки ги все 

повече и повече, съвсем скоро ще ги освободи. 

Нищо не пречи толкова на освобождаването на хората, кол-

кото тази удивителна заблуда. Вместо всеки човек да насочи силите 

си към промяна на разбирането си за живота и освобождението си, 

той търси външни, общи средства, с които все повече и повече се 

оковава. Все едно да се твърди, че за да се разгори жарта, е нужно 

не да се разгори всеки въглен, а да се пренаредят въглените по оп-

ределен начин. А в същото време идеята, че освобождаването на 

всички хора ще стане именно чрез освобождаване на отделните 

лица, напоследък става все по-очевидна. Освобождаването на лич-

ността от държавното робство в името на християнското разбиране 

за живота, което преди е било рядко и незабележимо явление, вече 

придобива значение, застрашаващо правителствената власт. 

Отказващите 

Ако по време на Римската империя се е случвало христия-

нин, изповядвайки своето учение, да откаже да участва в жертво-

приношения, да се кланя на императори и богове, или през Сред-

новековието да се кланя на икони, да признава папската власт, то 

тези откази, първо, в началото са били случайни – вярата му е 

могла да бъде поставена на изпитание, но е могло и да не се случи. 

Сега всички хора без изключение са подложени на такива изпита-

ния на вярата. Съвременният човек е поставен пред необходи-

мостта да признае участието си в жестокостите на езическия жи-

вот или да го отхвърли. И второ, в онези времена отказите да се 

почитат богове, икони, папи са били несъществени за държавата 

явления – без значение колко хора са им се кланяли или пък не са, 

държавата пак си е оставала толкова силна. Сега обаче отказите 

от нехристиянските искания на правителствата подкопава властта 

им, защото тя се основава именно на изпълнението на тези нех-

ристиянски искания. 
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В хода на живота светските власти били доведени до поло-

жението, че за да поддържат управлението си, те трябвало да изис-

кват от всички такива действия, каквито изповядващите истинс-

кото християнство не могат да изпълнят. Затова в наше време 

всяко изповядване на истинското християнство от отделни хора 

подкопава властта на правителството в най-съществената ѝ част и 

неизбежно води до освобождаването на всички. 

Какво толкова важно има в отказите на няколко десетки смах-

нати, както ги наричат, които не искат да се кълнат във вярност на 

правителството, да плащат данъци, да участват в съда и армията? Те 

биват наказвани и отстранявани, а животът си продължава както 

преди. Изглежда, че няма нищо важно в такива случаи, но все пак те 

подкопават държавната власт и подготвят освобождаването на хо-

рата повече от всичко друго. Това са онези отделни пчели, които за-

почват да се отделят от рояка и летят наоколо в очакване на нещо, 

което не би могло да се удържи – целият рояк да се издигне след тях. 

И правителствата знаят това и се страхуват от него повече, откол-

кото се страхуват от всички социалисти, комунисти, анархисти и 

техните заговори с динамитни бомби. 

Идва нов вид царуване; по общо правило и установен ред се 

изисква всички поданици да се закълнат във вярност на новото 

правителство. Прави се общо разпореждане, викат се всички в 

храма за клетва. Изведнъж един човек в Перм, друг в Тула, трети 

в Москва, четвърти в Калуга обявяват, че не могат да се закълнат, 

и обясняват отказа си по един и същи начин, без да са се споразу-

мявали помежду си – че според християнския закон клетвата е 

забранена, но дори и да не беше забранена, като християни те не 

могат да обещаят да вършат онези зли дела, които се изискват с 

нея: да предават всички, които нарушават интересите на прави-

телството, да защитават властта с оръжие в ръка, да нападат вра-

говете ѝ. Привикват ги при пристави, околийски началници, све-

щеници, губернатори; увещават ги, умоляват ги, заплашват ги, на-

казват ги, но те поддържат решението си и не полагат клетва. Сред 

милионите, които се кълнат, живеят десетки, които не го правят. 

Питат ги: 

– Как така не се закле? 

– Така, не се заклех. 
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– И какво, нищо ли? 

– Нищо. 

Всички поданици на държавата са длъжни да плащат да-

нъци. И всеки плаща, но един човек в Харков, друг в Твер, трети 

в Самара отказват, като се обосновават по един и същи начин, ся-

каш са се наговорили. Единият казва, че ще плати едва когато му 

обяснят за какво ще се използват парите му – ако е за добри дела, 

тогава самият той би дал дори повече, отколкото се изисква от 

него; ако е за зли дела, тогава доброволно не би дал нищо, защото 

според Христовия закон, който следва, той не би могъл да допри-

нася за тях. Останалите казват същото, макар и с други думи, и не 

плащат данъци доброволно. От онези, от които има какво да се 

вземе, насилствено се отнема имущество, а от които няма – се ос-

тавят на мира. 

– Как така не плати данъка? 

– Така, не платих. 

– И какво, нищо ли? 

– Нищо. 

Въведени са паспорти. Всички, които се отдалечават от мес-

тожителството си, са длъжни да ги вземат и да плащат такси за 

това. Изведнъж на различни места се появяват хора, които казват, 

че това не е необходимо, че не трябва да признават зависимостта 

си от държава, която съществува с насилие, така че те не носят пас-

порти и не плащат такси за тях. И отново с нищо не могат да ги 

заставят да правят каквото се изисква от тях. Хвърлят ги в затвора, 

пускат ги пак, но хората си живеят без паспорти. 

Всички селяни са длъжни да изпълняват полицейски длъж-

ности на стотник, десетник137 и др. Изведнъж в Харков един отказва 

да изпълнява това задължение, обяснявайки, че според християнс-

кия закон, който изповядва, той не може никого да връзва, затваря, 

води под стража от място на място. Същото заявяват и селяни в 

Твой, в Тамбов. Другите ги ругаят, бият, затварят, но те поддържат 

решението си и не изпълняват нищо противно на вярата си. Прес-

тават да ги избират за стотници. И пак нищо. 

 
137 Сотский, десятский – в Русия след 1774 г. избран служител, обикновено 

от 100 или 10 селски домакинства, който има обществени, дори полицейски 

задължения. 
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Всички граждани трябва да участват в процеси като съ-

дебни заседатели. Изведнъж най-различни хора – кочияши, про-

фесори, търговци, селяни, дворяни – сякаш по споразумение от-

казват тези задължения, и то не заради признати от закона при-

чини, а защото според убежденията им самият съд е незаконен, 

нехристиянски и не би трябвало да съществува. Глобяват ги, опит-

ват се да им пречат да изразят публично мотивите за отказа си, 

заменят ги с други. Така постъпват и с онези, които на същото ос-

нование отказват да бъдат свидетели в съда. И отново нищо. 

Всички хора, навършили 21 години, са длъжни да теглят жре-

бий138. Изведнъж един младеж в Москва, друг в Твер, трети в Хар-

ков, четвърти в Киев сякаш по предварителна уговорка се появяват 

и казват, че нито ще положат клетва, нито ще служат, защото са 

християни. Ето подробностите за един от първите случаи, откакто 

тези откази започнаха да зачестяват, който добре познавам. Във 

всички останали се е повтаряло приблизително същото. 

Млад човек със средно образование отказва да влезе в Мос-

ковската дума. Не обръщат внимание на мотивите му и изискват 

да положи клетва като всички останали. Младежът отказва, со-

чейки конкретен пасаж от Евангелието, което забранява клетвата. 

Не зачитат доводите му и настояват да изпълни заповедта, но той 

не се подчинява. Тогава се предполага, че той е сектант и затова 

не разбира християнството, поне не така, както го разбират плате-

ните от държавата свещеници. Младият мъж е изпратен под 

стража при тях, за да го вразумят. Свещениците започват да го 

убеждават, но мотивите им в името на Христос да се откаже от 

Христос очевидно не оказват влияние върху него и той отново е 

върнат в армията, като е обявен за непоправим. Младежът 

 
138 До 1874 г. за военна служба в Русия се набират само селяни и мешчани 

(дребни търговци и занаятчии), за дворяните е било по желание или са ста-

вали офицери, а търговците изобщо не са служили. Службата продължавала 

цели 25 години, така че пенсионираните войници са се прибирали вече стари 

и не можели да изкарват прехраната си. През 1874 г. Александър II устано-

вява всеобща военна служба, независеща от социалното положение, и всяка 

година всички млади хора, навършили 21 години, трябва да теглят жребий. 

Някои от тях започват служба, докато други се зачисляват в резерва и може 

да бъдат повикани в случай на война. Срокът на служба става само 6 години, 

но тези, които учат повече и са по-образовани, служат по-малко. 
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продължава да не полага клетва и открито отказва да изпълнява 

военни задължения. 

Такъв случай не е предвиден от закона. Невъзможно е да се 

допусне отказ от изпълнение на изискванията на властите, но също 

така е невъзможно да се приеме като обикновено неподчинение. 

След съгласуване помежду си военните власти решават да се отър-

ват от проблемния младеж, да го обявят за революционер и да го 

изпратят под стража в управлението на тайната полиция. Полицаи 

и стражари го разпитват, но това, което той казва, не се вписва в 

нито едно от престъпленията към тяхното ведомство и няма как да 

го обвинят в революционни действия или заговор, защото заявява, 

че не иска да руши, а напротив, отрича всякакво насилие, не крие 

нищо и търси възможност да говори и прави всичко по най-открит 

начин. А стражарите, въпреки липсата на престъпление според 

техните закони, като не намират причина да обвинят младежа, го 

връщат в армията точно като духовниците. Началниците пак се съ-

вещават и решават да го приемат и зачислят като войник, въпреки 

че не се е заклел. Обличат го, записват го и го откарват под стража 

до мястото, където са разположени войските. Там началникът на 

частта, в която е разпределен, също изисква от младия човек из-

пълнение на военните задължения, но той отново отказва да се 

подчини и обяснява причината на другите войници – че като хрис-

тиянин не може доброволно да се готви за убийства, забранени 

още с Мойсеевия закон. 

Случаят се развива в провинциален град и предизвиква ин-

терес, дори съчувствие не само сред външни лица, но и сред офи-

цери, затова командващите не смеят да използват обичайната дис-

циплинарна мярка за отказ от подчинение. За благоприличие 

обаче затварят младежа в затвора, пишат до висшето военно уп-

равление и питат какво да правят. От официална гледна точка от-

казът от военна служба, в която участва самият цар и която е бла-

гословена от църквата, е лудост и затова от Петербург пишат, че 

тъй като младият мъж явно не е с ума си, все още да не прилагат 

строги мерки, а да го изпратят за изследване на психичното му 

здраве и да го лекуват в лудницата. И те го изпращат с надеждата, 

че ще си остане там, както преди десет години е станало с друг 

човек в Твер, отказал военна служба, който е бил измъчван в 
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лудницата, докато не се подчини. Но и тази мярка не спасява во-

енните власти от неудобния младеж. Заинтересувани от неговия 

случай, лекарите го освидетелстват, но след като не откриват ни-

какви признаци на психично заболяване, разбира се, го връщат на 

военните. Там го приемат и преструвайки се, че са забравили от-

каза и мотивите му, пак му предлагат да отиде на учение, но той 

пак отказва и обяснява на другите войници защо. 

Така този случай привлича все повече внимание както на 

войници, така и на жители на града. Командващите отново пишат 

до Петербург и оттам излиза решение младежът да бъде прехвър-

лен във войска, разположена по границата – място с военно поло-

жение, където може да бъде застрелян заради отказа си да се под-

чини и това да остане незабелязано, тъй като в този отдалечен ра-

йон руснаците и християните са много по-малко от чужденците и 

мохамеданите. Така и правят. Младият мъж е зачислен във войска, 

разположена в Закаспийския район, и заедно с престъпниците е из-

пратен при началник, известен със своята решителност и строгост. 

През цялото време и при всички тези препращания от място 

на място с младежа се отнасят грубо, държат го на студ, глад и в 

нечистотии, въобще по всякакъв начин правят живота му мъчите-

лен. Изтезанията обаче не променят решението му. В Закаспийския 

район пак му предлагат да отиде като въоръжен караул, но той пак 

не се подчинява. Не отказва да застане до купите сено, където е из-

пратен, но не иска да носи оръжие, защото в никакъв случай няма 

да прилага насилие срещу никого. Всичко това се случва пред очите 

на другите войници. Такъв отказ не може да се остави безнаказан и 

младежът е даден под съд за нарушаване на дисциплината. След 

процеса е осъден на две години военен затвор. Отново по етапен 

ред е изпратен в Кавказ заедно с престъпниците, където попада под 

безконтролната власт на тъмничаря. Младият човек е измъчван в 

продължение на година и половина, но все така не променя реше-

нието си да не носи оръжие и пояснява защо на всички, с които се 

налага да общува. В края на втората година е освободен, а престоят 

му в затвора, противно на закона, е зачетен като военна служба, 

само и само да се отърват от него възможно най-бързо. 

Точно като него постъпват и други хора в различни части на 

Русия, сякаш са се наговорили, и във всички случаи подходът на 
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правителството е все същият – страхлив, неопределен и скрит. 

Едни са изпращани в лудницата или в затвора, други са зачисля-

вани като писари или лесничеи и прехвърляни на служба в Сибир, 

трети са глобявани. И сега няколко отказващи военна служба са в 

затвора, но не заради същината на въпроса – защото отричат за-

конността на правителствените действия, – а за неизпълнение на 

частни искания на началството. Така наскоро офицер от запаса, 

който не дал сведения за местоживеенето си и обявил, че повече 

няма да служи в армията, бил глобен с 30 рубли за неизпълнение 

на разпорежданията на властта, но той отново отказал да плати 

сумата доброволно. По същия начин неотдавна няколко селяни и 

войници, отказали да участват в учение и да носят оръжие, били 

арестувани за неподчинение и възражение. 

Напоследък случаите на отказ да се изпълняват държавни ис-

кания, които са в противоречие с християнството, в частност отка-

зите от военна служба, се срещат не само в Русия, а навсякъде по 

света. Известно ми е, че в Сърбия хора от т.нар. секта на назаря-

ните139 постоянно отказват военна служба и австрийското прави-

телство вече няколко години напразно се бори с тях, като ги вкарва 

в затвора. През 1885 г. те са 130 души. Знам, че през 90-те години 

на XIX век в Шильонския замък в Швейцария са били затваряни 

хора заради отказа им да приемат военна служба, но въпреки нака-

занието те не са променяли решението си. Такива е имало и в Шве-

ция – отказващите са били затваряни, а правителството усърдно 

криело тези случаи от населението. Както и в Прусия. Знам за един 

подофицер от гвардията, който през 1891 г. в Берлин заявил на на-

чалниците си, че като християнин не може да продължи службата 

си, и въпреки всички увещания, заплахи и наказания не променил 

решението си. В южната част на Франция наскоро възникнала об-

щност от хора, наричани хинчисти и отказващи военна служба за-

ради християнското си изповедание. Първоначално те били зачис-

лявани в болници, а сега, тъй като броят им нараснал, просто са на-

казвани за непослушание, но все така не хващат оръжие. 

Социалистите, комунистите, анархистите с техните бомби, 

бунтове и революции далеч не са така страшни за правителствата, 

 
139 Ивритското название на християните в Талмуда – по името на село Наза-

рет в Галилея, откъдето идва Исус. 
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колкото са тези разнородни хора, заявяващи отказа си от различни 

краища на света – въз основа на едно и също, познато на всички 

учение. Властите знаят как и с какво да се защитят от революцио-

нерите, и разполагат с нужните средства, заради което не се боят 

от такива външни врагове. Но какво да правят с хората, които 

изобличават безполезността, излишността и вредността на всички 

правителства и не се борят с тях, а просто не се нуждаят от тях, 

могат и без тях и затова не искат да участват в тях? 

Революционерите казват: „Държавното устройство е лошо 

заради това и онова, то трябва да бъде разрушено и заменено с 

такова и такова“. А християнинът казва: „Не знам нищо за дър-

жавното устройство, не знам доколко е добро или лошо, и затова 

не искам да го разрушавам, но поради същата причина не искам и 

да го подкрепям. И не само не искам, но и не мога, защото това, 

което се изисква от мен, противоречи на съвестта ми“. А противни 

на християнската съвест са всички държавни задължения: и клет-

вата, и данъците, и съдилищата, и армията. Но цялата държавна 

власт се гради именно на тези задължения. 

Враговете революционери се борят с правителствата отвън. 

Християните пък изобщо не се борят, а разрушават всички техни 

основи отвътре. 

Сред руския народ, особено по времето на Петър I, протес-

тът на християнството срещу държавата никога не е преставал; 

сред руския народ, чието устройство на живота е такова, че цели 

общности се пренасят на необитаеми земи в Турция и Китай, 

много хора не само не се нуждаят от правителство, но и винаги 

гледат на него като на ненужен товар, който понасят само като 

бедствие, било то турско, руско или китайско; сред руския народ 

напоследък случаите на християнско съзнателно освобождаване 

на отделни лица от подчинение на правителството все повече за-

честяват. Такива прояви сега са особено плашещи за властта, за-

щото отказващите често принадлежат не към т.нар. по-нисши, не-

образовани класи, а са хора със средно и висше образование, и за-

щото те вече не се обосновават с някакви мистични, особени вяр-

вания както преди, не са свързани с определени суеверия и 
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фанатизъм като самозапалващите се или бегуните140, а с най-

прости и ясни, достъпни и признати от всички истини. 

И така, те отказват да плащат данъци доброволно, защото се 

използват за насилие – заплати на началници и военни, изграж-

дане на затвори, крепости, оръдия – и като християни смятат за 

грешно и безнравствено да участват в такива дела. Отказват во-

енна служба, защото да обещават подчинение на властите, т.е. на 

хората, които извършват насилие, противоречи на смисъла на 

християнското учение. Отказват да положат клетва в съда, тъй 

като тя е изрично забранена от Евангелието. Отказват полицейски 

длъжности, защото от тях ще се изисква да упражняват насилие 

над братята си и да ги измъчват, а християнинът не може да нап-

рави това. Отказват да участват в съда, защото смятат, че той из-

пълнява закона за отмъщението, който е несъвместим с християн-

ския закон за прошката и любовта. Отказват всякакво участие във 

военни приготовления и в армията, защото не искат и не могат да 

бъдат палачи, не желаят да се готвят за касапници. 

Всички мотиви за тези откази са такива, че колкото и само-

властни да са правителствата, те не могат да наказват открито за-

ради тях. Ако го направят, трябва да се откажат безвъзвратно от 

разума и доброто, а те непрестанно уверяват населението, че влас-

тват единствено в името на разума и доброто. Тогава как да пос-

тъпят с тези хора? Всъщност властите могат да избиват, да наказ-

ват, да държат завинаги под ключ в затвори и каторги враговете, 

които искат да ги свалят с насилие; могат да обсипват със злато и 

да подкупват онези, от които се нуждаят; могат да подчинят ми-

лиони въоръжени, готови да унищожат всичките им неприятели, 

но какво могат да направят срещу хора, които не искат да рушат 

или да установяват нещо, а само да не правят нищо противно на 

християнския закон – заради себе си и заради живота си – и затова 

отказват да изпълняват най-общите и следователно най-необходи-

мите за правителствата задължения? 

Ако това бяха революционери, които проповядват насилие, 

убийства и извършват такива дела, справянето с тях би било 

 
140 Една от сектите на старообредството или древноправославието (същ-

ността на руската православна вяра до втората половина на XVII век), която 

се придържа към старите християнски ритуали. 
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лесно: някои щяха да бъдат подкупени, други – измамени, трети – 

сплашени; онези, които не могат да бъдат нито подкупени, нито 

измамени, нито сплашени, щяха да бъдат представени като зло-

деи, врагове на обществото, да бъдат екзекутирани или затворени, 

а тълпата щеше да одобри действията на правителството. Ако това 

бяха фанатици, проповядващи някаква особена вяра, заради лъж-

ливите суеверия в учението им би било възможно да бъде опро-

вергана дори истината в него. Но какво да правят с хората, които 

не проповядват нито революция, нито особени религиозни догми, 

а само защото не искат да навредят на никого, отказват да положат 

клетва, да плащат данъци, да участват в съда и в армията – задъл-

жения, на които се гради цялото държавно устройство? Какво да 

правят с тях? Не е възможно да бъдат подкупени – самият риск, 

който доброволно поемат, показва тяхната безкористност. Не е 

възможно да бъдат заблудени, че Бог иска това от тях, защото тех-

ният отказ се основава на ясен, несъмнен божествен закон, който 

се изповядва дори от онези, които искат да ги заставят да действат 

противно на него. Още по-малко възможно е да бъдат заплашени 

с наказания, защото лишенията и страданията, на които се подла-

гат заради вярата си, всъщност само я укрепват, а в техния закон 

е казано ясно, че трябва да се подчиняват повече на Бога, откол-

кото на хората, и трябва да се боят не от тези, които могат да по-

губят телата им, а от онези, които могат да погубят и телата, и 

душите им. Също така не е възможно да бъдат убити или затво-

рени завинаги, защото имат минало и приятели и техният начин 

на мислене и действия е известен; всички ги познават като кротки, 

добри, смирени – няма как да изглеждат злодеи, които трябва да 

бъдат отстранени, за да се спаси обществото. Пък и убийството на 

хора, които всички признават за добри, ще породи защитници, ко-

ито ще тръгнат да разясняват отказа им. А достатъчно е само това 

да се случи, за да стане ясно на цялото население, че причините, 

поради които тези християни отказват да изпълняват държавните 

искания, са всеобщи и всички трябва да се присъединят към тях. 

Пред отказа на християните правителствата са в отчайваща 

ситуация. Те виждат, че християнското пророчество се сбъдва, че 

разкъсва оковите и освобождава хората, които са в неволя, и че 

това неизбежно ще унищожи потисниците им. Виждат това, знаят, 
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че дните им са преброени, и не могат да направят нищо. Единст-

вено могат да отложат часа на гибелта си, което и правят, но по-

ложението им е все така отчайващо. 

Ситуацията на правителствата е като на завоевателя, който 

иска да опази град, подпалван от самите жители. Щом угаси по-

жара на едно място, той се появява на други две; щом изолира 

огъня от едната страна на сграда, тя се подпалва от други две. По-

жарите все още са рядкост, но разпали ли се огън, започнал с ис-

кра, няма да спре, докато не изгори всичко. 

Именно тук изправените пред християните правителства се 

намират в такава безпомощна ситуация и съвсем малко не достига, 

за да рухне цялата тази сила, която изглежда толкова могъща и ко-

ято е била градена толкова много векове; именно тук обществе-

ници проповядват, че не само не трябва, но е и вредно, дори безн-

равствено всеки отделен човек да се освобождава от робството. 

Това е все едно няколко души да са работили дълго време, за да 

освободят задържана в реката вода – прокопали са цялото корито 

и им остава само да отворят дупка, за да бликне водата и сама да 

свърши останалото, – и тогава да дойдат други и да започнат да ги 

съветват, че вместо да пускат водата, ще е много по-добре над ре-

ката да изградят машина с кофи, която да загребва от едната страна 

и да излива от другата… в същата река. 

Но нещата са отишли твърде далеч – правителствата започват 

да усещат своята безпомощност и слабост, а хората с християнско 

съзнание, пробуждащи се от сън, започват да усещат силата си. 

„Огън дойдох да хвърля на земята – е казал Христос – и 

какво повече да искам, ако вече се е запалил?“141 

И огънят започва да се разгаря. 

 
141 Лук. 12:49. 
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X. Държавна власт или християнство 

Християнството, прилагано в истинския му смисъл, унищо-

жава държавата. Така е било разбирано от самото му начало, за-

ради което Христос е бил разпнат, и така се е разбирало винаги от 

хората, необвързани с нуждата да оправдават християнската дър-

жава. Едва след като властта приела номиналното външно христи-

янство, са започнали да измислят всички онези невъзможни, хитро 

сплетени теории, според които то може да бъде съвместимо с дър-

жавата. Но за всеки искрен и сериозен човек на нашето време не 

може да не е очевидно противоречието между истинското христи-

янство – учението за смирение, прошка и любов – и държавата с 

нейното величие, насилие, убийства и войни. Изповядването на 

християнството не само изключва възможността за признаване на 

държавата, но и разрушава нейните основи. 

Ако обаче е вярно, че учението на Христос е несъвместимо 

с държавата, естествено възниква въпросът: кое е по-нужно за 

благото на човечеството, кое подсигурява повече благото на хо-

рата – държавната форма на живот или нейното унищожаване и 

замяната ѝ с християнството? 

Едни казват, че държавата е по-необходима на света; че раз-

рушаването на нейните структури ще доведе до разруха на всичко, 

което хората са постигнали; че тя е била и продължава да бъде 

единствената форма за развитие на човечеството; че цялото зло, 

което виждаме сред народите, живеещи в държавно устройство, 

произлиза не от самото устройство, а от злоупотреби, които могат 

да бъдат поправени без унищожаването му, и че населението може 

да се развива и да достигне висока степен на благосъстояние, без 

да се нарушава съществуващата система. И се обосновават с фило-

софски, исторически и дори религиозни доводи, които им се стру-

ват неопровержими. Други смятат точно обратното: че тъй като 

навремето човечеството е живяло без държавни структури, сегаш-

ната форма е временна и трябва да дойде момент, когато хората ще 

имат нужда от нова, и че този момент е настъпил. И също се обос-

новават с философски, исторически и дори религиозни доводи, ко-

ито им се струват неопровержими. 
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Може да се пишат томове в защита на първото мнение (напи-

сани са отдавна и все още се пишат), но може да има и много против 

него (макар и наскоро, те също се появиха и са блестящи). Не е въз-

можно да се докаже, както твърдят защитниците на държавата, че 

нейното разрушаване ще доведе до социален хаос, взаимни гра-

бежи, убийства, унищожаване на всички обществени учреждения и 

връщане на човечеството към варварството; нито може да се до-

каже, както твърдят противниците на държавата, че хората вече са 

станали толкова разумни и добри, че не се ограбват и убиват по-

между си и предпочитат мирното общуване пред враждата; че сами, 

без нейна помощ, ще установят това, от което се нуждаят, следова-

телно тя не само не подпомага процесите, а точно обратното – под 

прикритието на защитата на народа си тя е вредна и свирепа спрямо 

него. Нито едното, нито другото може да бъде доказано с отвлечени 

разсъждения, а още по-малко – с опит, тъй като въпросът всъщност 

е дали трябва, или не трябва да се прави опит. 

Кой е добрият и кой – злият? 

Въпросът дали моментът за премахване на държавата е нас-

тъпил, би бил неразрешим, ако не съществуваше друг жизненова-

жен начин за неговото неоспоримо разрешаване. 

Съвършено независимо от нечия преценка дали пиленцата 

в полога са достатъчно съзрели, че да се изгони квачката и да се 

излюпят от яйцата, или все още е рано за това, неоспоримо реше-

ние ще вземат самите те, когато вече няма да се побират в черуп-

ките си и започнат да ги пробиват с клюн, за да излязат. Същото е 

и с въпроса дали е настъпил моментът хората да унищожат дър-

жавната форма и да я заменят с нова. Ако вследствие на вече по-

висшето си съзнание човекът повече не може да изпълнява изис-

кванията на властта, не се вписва в държавната форма и няма 

нужда от нейната защита, тогава въпросът дали хората са доста-

тъчно съзрели, за да я отменят, се решава от съвсем различна 

страна и също толкова неоспоримо, колкото за излюпеното пи-

ленце от яйце, обратно в което никакви световни сили не могат да 

го върнат – от самите хора, вече надрасли държавата, обратно в 

която никакви световни сили не могат да ги върнат.
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Човекът, усвоил християнското разбиране за живота, би ка-

зал: „Твърде възможно е държавата да е била необходима и да е не-

обходима и сега за всички онези цели, които ѝ приписвате, но аз 

знам само, че от една страна, вече нямам потребност от нея, а от 

друга, повече не мога да правя нещата, които са нужни за нейното 

съществуване. Не мога да докажа нито всеобщата ѝ необходимост, 

нито всеобщата ѝ вреда, знам само какво ми трябва и какво не, какво 

мога и какво не, затова уреждайте за себе си каквото ви е потребно 

в своя собствен живот. За себе си знам, че не е нужно да се отделям 

от другите народи, и затова не мога да призная изключителната си 

принадлежност към която и да било нация, държава, поданство или 

правителство; за себе си знам, че не са ми нужни всички тези прави-

телствени институции, и затова не мога, лишавайки хората, на които 

моят труд е необходим, да го давам под формата на данък за непот-

ребни и доколкото знам, вредни учреждения; за себе си знам, че не 

са ми нужни нито управления, нито съдилища, произвеждащи наси-

лие, и затова не мога да участвам в нито едно от тях; за себе си знам, 

че нямам нужда да нападам други народи, да ги убивам или да се 

защитавам от тях с оръжие, и затова не мога да участвам във войни 

и приготовления за войни. Твърде възможно е да има хора, които 

смятат, че всичко това наистина е необходимо, и аз не мога да споря 

с тях, само знам за себе си, и то съвършено несъмнено, че нямам 

нужда от всичко това и че не мога да го правя, но не защото на мен 

така ми се иска, а защото така иска Този, Който ме е изпратил в жи-

вота и ми е дал неотменим закон, който да ме ръководи“. 

Каквито и доводи да се използват в подкрепа на полезността 

на държавната власт и евентуалните бедствия вследствие на ней-

ното разпадане, хората, надрасли държавната форма, вече не могат 

да се вместят в нея, не могат да се върнат към нея, не могат да учас-

тват в дела, които съзнанието им отрича, точно както съзрелите пи-

ленца не могат да се върнат в черупките, където са израснали. 

Но ако това е така, казват защитниците на съществуващото 

устройство, тогава премахването на държавното насилие би било 

възможно и желателно тогава, когато всички станат християни. 

Докато това не стане, докато сред наричащите себе си християни 

има и нехристияни, зли хора, които заради личните си страсти са 

готови да навредят на другите, унищожаването на държавната 
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власт не само няма да донесе благо на хората, но и би могло да 

увеличи бедите им. Премахването на съществуващата форма на 

живот е нежелателно не само когато истинските християни са 

малко, но дори когато всички станат такива, а сред тях или около 

тях, в други народи, има някакви нехристияни, защото те ще гра-

бят и насилват безнаказано, ще убиват християни и ще правят жи-

вота им мъчителен. Единственият резултат ще бъде, че злите ще 

властват безпрепятствено над добрите и ще ги насилват. Затова 

държавната власт не трябва да бъде премахвана дотогава, докато 

не бъдат унищожени всички злодеи по света. Тъй като това никога 

няма да стане, или поне няма да стане още много дълго време, не-

зависимо от опитите на отделните християни да се освободят от 

държавната власт, тя трябва да бъде поддържана заради цялото 

останало мнозинство от хора. 

Така говорят защитниците на държавата. „Без държава 

злите насилват добрите и властват над тях. Властта прави въз-

можно доброто да удържи злото.“ Но така те предварително ре-

шават справедливостта на твърдението, което им е нужно да до-

кажат. Заявявайки, че без държавна власт злите биха властвали 

над добрите, защитниците на съществуващото устройство смятат 

за несъмнено, че добрите са тези, които в момента имат власт, а 

злите – покорените от тях. Но нали именно това трябва да бъде 

доказано? Такова твърдение обаче би било справедливо само ако 

в нашия християнски свят се случва нещо, което в Китай се пред-

полага, макар да не става и там, а именно че властват винаги доб-

рите и че щом начело на правителството стоят хора, не по-добри 

от тези, над които властват, гражданите са длъжни да ги свалят. 

Това се предполага в Китай, но в действителност не е и не може 

да бъде така, защото, за да се събори властта на едно насилващо 

правителство, не е достатъчно само да имаш право да го напра-

виш, а е нужна и сила. В нашия християнски свят не се е предпо-

лагало и дори няма основание да се предполага, че управляват по-

добрите или най-добрите, а не онези, които са завзели властта и 

са я задържали за себе си и за наследниците си. А по-добрите нито 

могат да стигнат до нея, нито да я задържат. 

За да се придобие и задържи една власт, тя трябва да се 

обича. Властолюбието се свързва не с добротата, а с нейни 
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противоположни качества: гордост, хитрост, жестокост. Без себе-

възвеличаване, лицемерие, измами, унижаване на другите; без 

затвори, крепости, екзекуции, убийства не може да възникне ни-

каква власт, нито да се удържи. 

Ако правителствената власт бъде премахната, казват защит-

ниците на държавността, тогава по-злите ще властват над по-

малко злите. Но ако египтяните са покорили евреите, персите – 

египтяните, македонците – персите, римляните – гърците, варва-

рите – римляните, нима всички покорители са били по-добри от 

покорените? Също така, когато властта в една държава е преми-

навала от едни ръце в други, винаги ли е преминавала в по-добри 

ръце? Когато Луи XVI е бил свален и след него е дошъл Робес-

пиер, а после Наполеон, кой е властвал – по-добрият или по-

злият? И кои са управлявали по-добре – версайците или комуна-

рите? Когато начело на правителството е бил Чарлз I или 

Кромуел? Когато е царувал Петър III или когато е бил убит и Ека-

терина е станала царица в една част на Русия, а Пугачов – в друга. 

Кой е бил злият и кой – добрият? 

Всички, които са начело на държавите, твърдят, че е необ-

ходима именно тяхната власт, за да може злите да не насилват 

добрите, от което трябва да се подразбира, че всъщност те са най-

добрите, които закрилят другите добри от злите. Но нали да влас-

тваш означава да насилваш, а да насилваш означава да правиш 

това, което насилваният не желае и което вероятно и насилникът 

не би желал за себе си; следователно да властваш означава да пра-

виш на другите това, което не желаеш за себе си, т.е. да вършиш 

зло. Да се подчиняваш означава да предпочиташ търпението пред 

насилието. Да предпочиташ търпението пред насилието означава 

да бъдеш добър или поне по-малко зъл от онези, които правят на 

другите това, което не желаят за себе си. 

Затова по-вероятно е винаги да са властвали и да властват и 

сега не по-добрите, а точно обратното – по-злите от онези, които 

са покорени. Възможно е да има и зли сред покорените, но не е 

възможно по-добрите да властват над по-злите. 

Това не може да бъде изяснено с езическото неточно опреде-

ление за добро и зло, но тъй като християнското е много ясно и 

точно, вече не може да има никакво съмнение. Ако в езическия свят 
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повече или по-малко добрите не се разграничават от повече или по-

малко злите, то в християнския признаците на добро и зло са тол-

кова ясно посочени, че вече не могат да бъдат бъркани. Според уче-

нието на Христос добри са тези, които се смиряват, търпят, не се 

противят на злото с насилие, прощават обидите, обичат враговете 

си; зли са онези, които възхваляват себе си, властват над другите, 

бият и насилват хората, и затова няма никакво съмнение къде са 

едните и къде са другите – сред управляващите или сред покоре-

ните. Дори е някак смешно да се говори за властващи християни. 

Нехристияните, които основават живота си на светските 

блага, всякога трябва да властват над християните – онези, които 

основават живота си на отказа от тях. Винаги е било така и ставало 

все по-безспорно с разпространението и изясняването на христи-

янското учение. А колкото повече се разпространявало и навли-

зало в съзнанието на хората, толкова по-невъзможно ставало 

християните да участват във властта и толкова по-лесно – нехрис-

тияните да властват над християните. 

Премахването на държавното насилие, когато не всички 

хора в обществото са станали истински християни, само ще под-

помогне злите да властват над добрите и да ги насилват безнака-

зано, казват защитниците на съществуващото устройство на жи-

вота. „Злите ще властват над добрите и ще ги насилват.“ Да, нали 

никога нищо друго не е било и не може и да бъде. Така е било 

винаги от началото на света, така е и до днес. Злите винаги власт-

ват над добрите и винаги ги насилват. Каин е насилил Авел, лука-

вият Яков е властвал над лековерния Исав, Лаван – над Яков, 

Каяфа и Пилат – над Христос, римските императори – над Се-

нека142, Епиктет143 и над добрите римляни, живели по онова време; 

Йоан IV със своите гвардейци, пияният сифилитик Петър със сво-

ите шутове, блудницата Екатерина с любовниците си са властвали 

над трудолюбивите религиозни руснаци от своето време и са ги 

насилвали. Вилхелм е властвал над немците, Стамболов – над бъл-

гарите, руските чиновници – над руския народ. Немците са 

 
142 Луций Сенека – един от най-видните римски мислители, представител на 

стоицизма. След като е наклеветен за участие в заговор срещу императора 

Нерон, му е наредено да се самоубие, и през 65 г. той прерязва вените си. 
143 Античен философ стоик, основател на школа в Никопол, Епир. 
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властвали над италианците, а сега – над унгарците и славяните; 

турците са властвали и властват над славяните и гърците, англи-

чаните – над индийците, монголите – над китайците. 

Така че независимо дали държавното насилие ще бъде пре-

махнато, или не, злите ще продължат да насилват добрите. Да се 

заплашват хората, че злите ще властват над добрите, е невъз-

можно, защото това е нещо, което винаги е било и е, и не може да 

бъде другояче. 

Цялата езическа история на човечеството се състои само от 

онези събития, чрез които по-злите са завземали властта над по-

малко злите, след което са я поддържали с жестокост и хитрост и 

представяйки се за пазители на справедливостта, защитници на 

добрите, са властвали над тях. Всички преврати в историята пред-

ставляват само заграбване на властта от страна на по-злите и влас-

тване над добрите. Господстващите твърдят, че ако не беше тях-

ната власт, по-злите щяха да насилват добрите, но това означава 

само, че насилниците, в чиито ръце е властта, не желаят да я отс-

тъпят на други насилници, които биха искали да им я отнемат. 

Казвайки, че тяхната власт, т.е. насилие, е необходимо, за да за-

щитават хората от някакви други насилници или такива, които те-

първа ще се проявяват, те изобличават сами себе си.  

Затова насилието е опасно, защото веднага щом се използва, 

всички доводи, с които се обосновават насилниците, може да се пов-

дигнат срещу тях не само със същото, но и с по-голямо основание. 

Говорят за минало и най-често за предполагаемо бъдещо насилие, 

докато самите те непрестанно го извършват в настоящето.  

Насилваните трябва да заявят на насилниците: „Казвате, че 

по-рано хората са се ограбвали и биели помежду си, и се боите, че 

ще продължават да го правят, ако я няма вашата власт. Може и да 

стане, може и да не стане така, но фактът, че вие погубвате хиляди 

в затвори, каторги, крепости, заточения, съсипвате милиони се-

мейства и унищожавате физически и морално милиони войници, 

не е предполагаемо, а реално насилие, срещу което трябва да се 

борим с насилие според вашите собствени разсъждения. Затова 

злите, против които несъмнено трябва да се използва насилие, пак 

според вашите собствени разсъждения, сте самите вие“. Нехрис-

тияните винаги казват, мислят и постъпват така. Ако насилваните 
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са по-зли от насилниците си, то тогава те ги нападат, опитват се 

да ги свалят и при благоприятни обстоятелства успяват, но най-

често се присъединяват към редиците на насилниците и участват 

в тяхното насилие. 

Защитниците на държавността заплашват хората, че ако ня-

маше насилващо управление, злите щяха да властват над добрите, 

но това се е извършвало и се извършва непрекъснато в живота на 

човечеството, така че премахването на държавното насилие в ни-

какъв случай не може да бъде причина за увеличаване на насили-

ето на злите над добрите. Ако правителственото насилие бъде 

спряно, тогава то може би ще се извършва от други, но размерът 

му в никакъв случай няма да се увеличи от прехвърлянето на 

властта от едни ръце в други. 

Процесът на християнизиране 

Държавното насилие може да бъде прекратено само когато 

злите хора в обществото бъдат унищожени, казват защитниците на 

съществуващия ред, от което се подразбира, че тъй като винаги ще 

има злодеи, насилието никога няма да спре. Това би било справед-

ливо, но само ако беше вярно тяхното предположение, че именно 

насилващите са добрите и че единственото средство за избавяне от 

злото е насилието. Тогава със сигурност то никога няма да спре. 

Но тъй като не е така, а е точно обратното, т.е. не по-добрите на-

силват злите, а по-злите – добрите, и понеже освен насилието, ко-

ето никога не спира злото, има и друго средство то да бъде унищо-

жено, такова твърдение не е справедливо. Насилието постепенно 

намалява и очевидно трябва да спре, но не така, както си го предс-

тавят някои защитници на съществуващото устройство – че вслед-

ствие на влиянието на правителствата насилваните ще стават все 

по-добри и по-добри (напротив, то винаги ги прави по-лоши), в ре-

зултат на което пък най-злите, които са на власт, ще стават все по-

малко и по-малко зли и накрая ще станат толкова добри, че няма 

да са способни да използват насилие. 

Човечеството се движи напред не защото най-добрите пред-

ставители на обществото, завземайки властта и използвайки наси-

лие срещу подчинените, по този начин ги правят по-добри, както 

смятат и консерваторите, и революционерите, а защото, първо и 

най-важно, всички хора неотклонно и постоянно усвояват 
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християнското разбиране за живота все по-осъзнато и по-осъз-

нато, и второ, защото дори независимо от тяхната съзнателна ду-

ховна дейност, те неволно стигат до по-християнско отношение 

към живота вследствие на самия процес на заграбване на властта 

и преминаването ѝ от едни ръце в други. А този процес протича 

така, че най-лошите представители на обществото, завземайки и 

притежавайки властта, попадат под влиянието на отрезвяващото 

свойство, което винаги го съпътства, и стават все по-малко и по-

малко жестоки и по-неспособни да използват брутални форми на 

насилие, в резултат което отстъпват мястото си на други, а те от 

своя страна също преминават през такъв процес на смекчаване и 

сякаш несъзнателно християнизиране. 

При хората се случва нещо подобно на процеса на кипене. 

Всички от мнозинството с нехристиянско разбиране за живота се 

стремят към властта и се борят, за да я постигнат. Чрез насилието 

в тази борба най-жестоките и груби нехристияни в обществото, 

насилващи най-кротките и добродетелни християни, влизат във 

висшите съсловия и за тях се сбъдва предсказаното от Христос: 

„Горко на вас, богатите, наситените, възхваляваните“144. Става 

така, че когато хората се сдобият с власт и се ползват от нейните 

привилегии – слава и богатство, достигайки до определени цели, 

които сами са си поставили, опознават своята суета и се връщат 

към положението, откъдето са дошли. Карл V, Йоан IV, Алексан-

дър I, познали цялата суета и зло на властта, са се отказали от нея, 

защото вече не са били в състояние да използват спокойно наси-

лието като нещо добро, както са го правили преди. 

Но не само такива като Карл и Александър извървяват този 

път и признават суетата и злото на властта; през несъзнателния 

процес на смекчаване преминава всеки човек, сдобил се с нея – не 

само министър, генерал, милионер, търговец, но и началник, дос-

тигнал желания пост, и богат селянин, спестил някоя и друга 

рубла. През този процес преминават не само отделните хора, но и 

 
144 „Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си. Горко на 

вас, които сега сте наситени; защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, 

които сега се смеете; защото ще жалеете и ще плачете. Горко на вас, когато 

всички човеци ви захвалят; защото бащите им така правеха на лъжепроро-

ците.“ (Лук. 6:24–26) 
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общностите, както и цели народи. 

Изкушенията на властта и всичко, което тя дава – богатство, 

почести, луксозен живот, – изглеждат достойна цел на човешката 

дейност само докато тя не бъде постигната, но след това придо-

бивките разкриват своята празнота и постепенно губят притега-

телната си сила, точно като облаци, чиято форма и красота се виж-

дат отдалеч, но трябва само да навлезеш в тях и всичко, което ти 

се е струвало толкова прекрасно, изчезва. 

Онези, които са се сдобили с власт и богатство – понякога 

самите те, но по-често техните наследници, – престават да бъдат 

толкова алчни за власт и толкова жестоки, когато са я завземали. 

Хората, вкусили от суетата на плодовете на насилието, под 

християнско влияние понякога за едно, понякога след няколко по-

коления губят онези пороци, които страстта за придобиване на 

власт и богатство са пробудили, и ставайки по-малко жестоки, 

вече не могат да удържат позициите си, биват изтласквани от 

други овластени, по-зли и по-малко християни и се връщат об-

ратно в по-нисшите, но по-нравствени слоеве на обществото, по-

вишавайки средното ниво на християнско съзнание на всички. Но 

веднага след тях се издигат най-лошите, най-грубите, най-малко 

християнски настроените представители, които преминават през 

същия процес и които за едно или след няколко поколения вкусват 

от суетата на плодовете на насилието, а после, пропити с христи-

янство, слизат в средите на насилваните и отново биват заменени 

с нови, по-малко груби от предишните насилници, но по-груби от 

насилваните. Затова, въпреки че външната форма властта си ос-

тава същата, с всяка смяна на хората в нея, броят на тези, чийто 

житейски опит ги е довел до необходимостта от усвояване на 

християнското разбиране за живота, все повече и повече се увели-

чава, а самите те, макар и най-грубите, най-жестоките и най-малко 

християните от всички останали, стават все по-малко груби, по-

малко жестоки и повече християни от своите предшественици. 

Насилието избира и привлича най-лошите представители на 

обществото, преработва ги и след като ги подобри и смекчи, ги 

връща в него. Така че въпреки държавното насилие, спъващо нап-

редъка на човечеството, чрез този процес християнството все по-

вече и повече завладява хората и прониква в съзнанието им не 
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само въпреки насилието на властта, но и чрез него. 

Затова твърдението на защитниците на държавната система, 

че ако правителственото насилие бъде премахнато, злите ще влас-

тват над добрите, не само не доказва опасността от такава про-

мяна, защото точно така се случва, а напротив, доказва, че дър-

жавното насилие, даващо възможност на злите да властват над 

добрите, е именно злото, което трябва да бъде унищожено и което 

самият живот постоянно унищожава. 

Защитниците на съществуващото устройство казват: „Дори 

да е вярно, че държавното насилие ще спре тогава, когато овлас-

тените станат дотолкова християни, че сами да се откажат от 

властта, и да няма други, готови да заемат местата им, и да е вярно, 

че такъв процес наистина протича, то кога ще се случи всичко 

това? Ако са изминали 1800 години и все още има толкова много 

желаещи да властват и толкова малко – да се подчиняват, тогава 

няма никаква вероятност не само да се случи скоро, но и изобщо 

да се случи някога. 

Дори сред населението да има такива, каквито е имало и 

преди, които предпочитат да откажат властта, вместо да се въз-

ползват от нея, тогава запасът от хора, предпочитащи властта пред 

подчинението, е толкова голям, че е трудно да си представим вре-

мето, когато би могъл да се изчерпи. 

За да се осъществи процесът на християнизиране на всички 

хора, така че един по един да преминат от езическо към християн-

ско разбиране за живота, да се откажат доброволно от властта и 

богатството и никой да не желае да се възползва от тях, християн-

ството трябва да бъде прието не само от всички онези груби, по-

лудиви, напълно неспособни да го следват представители на хрис-

тиянското общество, каквито винаги има много, но и от всички 

диви и напълно нехристиянски народи извън него, каквито също 

има много. Затова, дори да допуснем, че някой ден процесът на 

християнизиране на всички ще бъде осъществен, то, съдейки 

колко е напреднало човечеството в това отношение за 1800 го-

дини, би могло да се случи само след няколко пъти по 1800 го-

дини, следователно сега не може и няма нужда да се обмисля уни-

щожаването на властта, а само да се гарантира, че тя ще бъде в 

най-добрите ръце“. 
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Така възразяват защитниците на съществуващата система. 

И такова разсъждение би било съвършено справедливо, ако пре-

ходът на хората от едно разбиране за живота към друго ставаше 

само чрез този непрекъснат процес, при който всеки човек поот-

делно и всички хора един след друг опознават чрез опита си суе-

тата на властта и достигат до християнските истини по вътрешен 

път. Но освен вътрешен има и външен път, при който постепен-

ността на този преход рухва. 

Масова промяна 

Преходът на хората от едно устройство на живот към друго 

не протича така постоянно, както пясъкът се сипе в пясъчния ча-

совник – песъчинка по песъчинка, от първата до последната, – а 

по-скоро както водата се влива в потопения в нея съд: първона-

чално бавно и равномерно само едната страна, но после, от те-

жестта на вече влятото количество, изведнъж съдът бързо потъва 

и почти веднага поема в себе си цялата вода, която може да по-

бере. Същото става и с човешките общества при прехода от едно 

разбиране, следователно устройство на живота, към друго. Хората 

само отначало постепенно и равномерно, един по един, възприе-

мат новата истина по вътрешен път и я следват, но когато тя се 

разпространи достатъчно, вече я усвояват не по вътрешен път и 

равномерно, а веднага, почти неволно. 

Затова разсъждението на защитниците на съществуващия 

ред, че щом за 1800 години само малка част от хората са преми-

нали към християнството, то ще са нужни още няколко пъти по 

1800 години за всички останали, е несправедливо, защото те взе-

мат предвид само вътрешния път, по който се усвоява новата ис-

тина и по който протича преходът от един начин на живот към 

друг. Но има и друг път, при който хората усвояват истината не 

само защото я познават от опит или заради пророческото си чувс-

тво, но и защото след нейното разпространение в определена сте-

пен онези, които са на по-ниско ниво на развитие, я приемат из-

веднъж, доверявайки се на други, които вече са я приели по вът-

решен път и я прилагат в живота си. 

Всяка нова истина, променяща начина на живот на хората и 

движеща човечеството напред, първоначално се възприема само от 

малцина, които я разбират вътрешно. Останалите, приели на 
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доверие предишната истина, на която се основава съществуващата 

система, винаги се противопоставят на разпространението на но-

вата. Но тъй като, първо, хората не стоят неподвижни, а са в непре-

къснато движение, те все повече и повече познават истината и се 

доближават до нея в живота си, и второ, според възрастта, възпита-

нието и произхода си всички те се намират в постепенна градация 

от най-малко способни да разберат новоразкритите истини по вът-

решен път към най-способни. Най-близо стоящите до онези, които 

вече са ги усвоили, отначало един след друг през дълги периоди, а 

после все повече и по-често преминават на страната на новата ис-

тина и броят на хората, които я разпознават, става все по-голям и 

по-голям, а самата тя – все по-разбираема и по-разбираема. 

Колкото повече хора усвояват новата истина и колкото по-

ясна става тя, толкова повече расте доверието в нея на най-малко 

способните да я разберат, толкова по-достижима става тя за тях и 

толкова повече хора я достигат. Така движението продължава, 

като все повече и повече се ускорява и разширява, докато не по-

роди ново обществено мнение, в съзвучие с новата истина, и не 

обхване всички останали (но вече не поотделно, а наведнъж), ко-

ито под натиска на тази сила я възприемат и установят нов начин 

на живот, съобразен с нея. 

Хората, които преминават на страната на новата истина, 

достигнала известна степен на разпространение, винаги премина-

ват наведнъж, масово, като баласта, който за устойчиво равнове-

сие и правилен ход на всеки кораб винаги се натоварва наведнъж. 

Без него корабът не би стоял на вода и би променял курса си при 

най-малката промяна в условията. Въпреки че първоначално ба-

ластът е изглеждал излишен и дори забавящ хода, той е необхо-

димо условие за правилното движение на плавателния съд. Съ-

щото е и с онази маса хора, които винаги наведнъж, а не поот-

делно, под влияние на новото обществено мнение преминават от 

едно устройство на живот към друго. Със своята инертност те ви-

наги възпрепятстват бързите, чести и непроверени от човешката 

мъдрост преходи от едно устройство към друго и задържат за-

дълго всяка истина, навлязла в съзнанието им и изпитана чрез дъл-

гия им опит на борба. 

Затова е несправедливо да се твърди, че щом за 1800 години 
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само една много малка част от човечеството е усвоила християн-

ската истина, то ще са нужни още няколко пъти по 1800 години за 

всички останали, т.е. толкова далеч във времето, че ние, които жи-

веем сега, не е нужно дори да мислим за това. Несправедливо е, 

защото хората и народите, които стоят на най-ниско ниво на раз-

витие и които защитниците на съществуващото устройство пред-

ставят като пречка за осъществяването на християнския порядък 

на живота, са точно онези, които винаги масово и изведнъж пре-

минават на страната на истината, приета от общественото мнение. 

Така че промяната в живота на човечеството, при която из-

ползващите властта ще се откажат от нея, а сред подчинените вече 

няма да има желаещи да я завземат, ще настъпи не само когато 

всички хора, един по един до последния човек, съзнателно усвоят 

християнското разбиране, но и когато се появи такова определено 

и разбираемо християнско обществено мнение, подчиняващо на 

себе си цялата онази инертна маса, неспособна да усвои истината 

по вътрешен път и заради това винаги подлежаща на влиянието на 

общественото мнение. А общественото мнение от своя страна не се 

нуждае от стотици или хиляди години, за да възникне и да се разп-

ространи, и има свойството да въздейства заразяващо на масите и 

много бързо да обхваща голям брой хора. 

Но дори и да е вярно, казват защитниците на съществува-

щата система, че общественото мнение, със своята известна сте-

пен на определеност и яснота, може да подчини инертната маса от 

нехристиянските общества и народи и техните разглезени и груби 

представители, какви са признаците, че такова християнско об-

ществено мнение е възникнало и би могло да замени въздействи-

ето на насилието? 

„Не може да се рискува да се отхвърли насилието, което 

поддържа съществуващия ред, като се разчита на неосезаемата и 

неопределена сила на общественото мнение, а дивите хора извън 

и вътре в обществата да се оставят безнаказано да грабят, убиват 

и насилват всячески християните.“ 

„Ако с помощта на държавното насилие се предпазваме от 

нехристиянските елементи, винаги готови да ни залеят и да унищо-

жат всички успехи на християнската цивилизация, първо, може ли 

общественото мнение да замени тази сила и да ни подсигури, и 
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второ, как да разпознаем момента, в който то е станало толкова 

мощно, че успешно да замени властта? Да се премахне властта и да 

се разчита само на общественото мнение за защита би било толкова 

безумно, колкото ако човек в зверилник хвърли оръжието си и ос-

вободи всички лъвове и тигри, разчитайки на това, че животните са 

изглеждали кротки в клетките и пред нажежените пръчки.“ 

„Затова хората, поставени от съдбата или от Бога в позици-

ята да управляват, нямат право да рискуват унищожаването на 

всички успехи на цивилизацията само защото искат да проверят 

дали общественото мнение може да замени закрилата на властта, 

или не. Следователно насилието не трябва да спира.“ 

Вече позабравеният френски писател Алфонс Кар145, доказ-

вайки невъзможността да бъде премахнато смъртното наказание, 

беше казал някъде: „Нека господата убийци първи да дадат при-

мер“. Много пъти след това чувах шегата да се повтаря от хора, 

които смятаха, че така изразяват един убедителен и остроумен до-

вод срещу премахването на смъртното наказание. В същото време 

цялата лъжа в мотивите на онези, които са на мнение, че прави-

телствата не трябва да премахват насилието дотогава, докато хо-

рата са способни да го извършват, не може да бъде изразена по-

ясно от една такава шега. 

Нека убийците да дадат пример, казват защитниците на пра-

вителственото насилие, като спрат убийствата, тогава ще ги спрем 

и ние. И убийците казват същото, но с много по-голямо право: 

„Нека онези, които са се заели да ни учат и ръководят, да дадат 

пример, като премахнат убийствата, и всички ние ще ги послед-

ваме“. Те също са сериозни, не се шегуват, защото нещата наис-

тина стоят точно така. 

Ние сме заобиколени от насилници и затова не можем да 

спрем насилието, твърдят поддръжниците на насилието. 

Насилието и общественото мнение 

В наше време нищо не пречи повече на напредъка на чове-

чеството и установяването на онзи порядък на живота, който вече 

е свойствен за сегашното му съзнание, от това лъжливо разсъжде-

ние. Хората на власт са убедени, че единствено насилието движи и 

 
145 Жан-Батист Алфонс Кар – френски критик, журналист и романист. 
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ръководи населението и затова поддържането на съществуващия 

ред изисква то да бъде използвано смело. А съществуващият ред 

се поддържа не от насилието, а от общественото мнение, чието 

въздействие насилието нарушава. Затова дейността на насилието 

отслабва – нарушава това, което иска да поддържа. 

Ако не преследва само личните цели на хората на власт, в 

най-добрия случай насилието винаги отрича и осъжда в една не-

подвижна форма на закона нещо, което в по-голямата си част об-

щественото мнение много отдавна вече е отрекло и осъдило, но с 

тази разлика, че тогава се е правело за всички противоречащи на 

нравствения закон действия, а сега, обхващайки най-разнооб-

разни положения, се прави само за определен, много ограничен 

брой постъпки, като така сякаш се оправдават всички останали от 

същия ред, защото не влизат в определението на подкрепяния с 

насилие закон. Още от времето на Мойсей общественото мнение 

смята користолюбието, разврата и жестокостта за зло и ги отрича 

и осъжда: всякакво користолюбие – не само придобиването на 

чужда собственост чрез насилие, измама, хитрост, но и жесто-

костта при използването ѝ; всякакъв разврат – блудство с налож-

ница, робиня, разведена жена и дори със собствената; всякаква 

жестокост – побои, лошо отношение, убийство не само на хора, 

но и на животни. А законът, основан на насилие, преследва само 

определени видове користолюбие, например кражби и измами, 

само определени видове разврат и жестокост, например прелюбо-

действо, убийство, осакатяване, в резултат на което сякаш разре-

шава всички останали прояви, които не отговарят на неговото 

тясно, подвеждащо определение. 

Но насилието не само изкривява общественото мнение, но 

и създава у хората онова пагубно убеждение, че те са движени не 

от духовна сила, която е източникът на целия човешки напредък 

и която им помага да разберат и осъзнаят истината, а от самото 

насилие – същите онези дела, които не само не ги приближават, 

но и винаги ги отдалечават от нея. Заблудата е пагубна, защото ги 

принуждава да пренебрегват основната сила на живота си – ду-

ховната си дейност – и да прехвърлят цялото си внимание и енер-

гия към повърхностни, празни и в повечето случаи вредни насил-

ствени действия. 
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Такава измама е подобна на онази, в която биха попаднали 

хора, опитващи се да задвижат парен локомотив, като въртят коле-

лата му с ръце, без да осъзнават, че основната причина за неговото 

движение е разширяването на парата, а не колелата. Въртенето с 

ръце ще произведе някакво привидно движение, но в същото време 

ще изкриви колелата, което със сигурност ще попречи на възмож-

ността за реално движение. Същото правят и онези, които смятат, 

че биха могли да задвижват хората с външно насилие. 

Някои казват, че християнският начин живот не може да 

бъде установен без насилие, защото има диви нехристиянски об-

щества и народи в Африка, Азия (дори китайците са представяни 

като заплаха за човечеството), а и сред християнските има поква-

рени, родени престъпници според новата теория за наследстве-

ността, което прави насилието необходимо за възпирането им да 

не унищожат нашата цивилизация. Но тези „диваци“ извън и 

вътре в обществата, с които плашим себе си и другите, никога не 

са се покорявали на насилие, не му се покоряват и сега. 

Народите никога не са подчинявали други народи само с на-

силие. Ако държава, която е завладяла друга, е стояла на по-ниско 

ниво на развитие, тя никога не е въвеждала своето собствено уст-

ройство на живот с насилие, напротив, винаги се е покорявала на 

устройството на завладения народ. Ако някоя от тях е била под-

чинявана или е била близо до подчинение, то е ставало само чрез 

общественото мнение, но в никакъв случай с насилие, което, нап-

ротив, би възмутило потиснатите много повече. 

Когато цели народи са били подчинявани на ново религи-

озно изповедание, когато са били покръствани или обръщани към 

мохамеданството, тези преврати са били извършвани не защото 

завладените са били принуждавани от новата власт (напротив, на-

силието често насърчавало движения в обратната посока), а за-

щото са били заставяни от общественото мнение. Народите, които 

са били принуждавани със сила да приемат вярата на завоевате-

лите, така и не са я приемали. 

Същото е и с дивите представители на обществата: нито за-

силването, нито отслабването на строгостта на наказанията, нито 

измененията в затворите, нито разрастването на полицията не биха 

могли да намалят или увеличат броя на престъпленията – това би 
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могло да стане само с промяна на общественото мнение. Никаква 

строгост не би могла да изкорени дуелите и кървавите отмъщения 

в някои страни. Колкото и черкези да бъдат осъдени на смърт за-

ради кражба, те ще продължават да крадат, защото нито едно мо-

миче няма да се омъжи за младеж, който не е показал храбростта 

си, като открадне кон или поне овен. Ако хората престанат да се 

бият на дуели, а черкезите – да крадат, това ще стане не заради 

страха им от смъртно наказание (то придава някаква прелест на 

храбростта), а заради промяната на общественото мнение. Същото 

важи и за всички останали престъпления. Насилието никога няма 

да може да унищожи това, което общественото мнение признава. 

Напротив, общественото мнение само трябва да застане в пряко 

противоречие с насилието, за да може да унищожи действието му 

изцяло, както е и както винаги е било с всяко мъченичество. 

Какво би станало, ако не се използва насилие срещу враж-

дебни народи и престъпници в обществото, не знаем. Но от много 

опит знаем, че когато се използва, то не подчинява нито едните, 

нито другите. 

И как да се покорят със сила народи, чиито традиции, обра-

зование, дори религиозни учения посочват борбата срещу потис-

ниците и стремежа към свобода като висши добродетели? Как да 

се изкорени с насилие престъпността в нашите общества, когато 

това, което правителствата считат за престъпление, общественото 

мнение смята за подвиг? Възможно е тези хора и народи да се изт-

ребят с насилие, както се и прави, но не и да се подчинят. 

Решението на всичко, основната сила, която е движила и 

движи хората и народите, винаги е била и е невидима, неосезаема, 

равнодействаща на цялата духовна мощ на определена съвкуп-

ност от хора и на човечеството – и това е общественото мнение. 

Насилието само отслабва тази сила, забавя я, изкривява я и я за-

меня с друга, която не само не е полезна, но е и вредна за напре-

дъка на човечеството. 

Има само един-единствен начин „диваците“ във и извън 

християнския свят – всички зулуси146, манджури147 и китайци, 

 
146 Многобройна етническа група в Южна Африка. 
147 Тунгуско-манджурски народ, населяващ предимно областта Манджурия 

в Североизточен Китай. 
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които мнозина смятат за диви – да бъдат подчинени на християн-

ството и той е сред тях да бъде разпространено християнското об-

ществено мнение, което се установява само с християнски живот, 

християнски постъпки, християнски примери. Така че, за да се 

завладеят хората, останали неподчинени на християнството, съ-

ществува само едно-едничко средство, но днес се прави точно об-

ратното на това, което би могло да постигне целта. 

За да подчиним на християнството дивите народи, които не 

ни закачат и за чието потисничество не сме предизвикани с нищо, 

вместо да ги оставим на мира, а при нужда или желание за сближа-

ване да им въздействаме само с християнското си отношение и уче-

ние, проявяващо се в истински християнски дела на търпение, сми-

рение, умереност, чистота, братство, любов, ние създаваме сред тях 

нови пазари за търговия, насочени само към нашите интереси, заг-

рабваме земите им, т.е. ограбваме ги, продаваме им вино, тютюн, 

опиум и така ги развращаваме, установяваме собствения си поря-

дък, учим ги на насилие и насилствени подходи, т.е. следвайки само 

животинския закон на борбата, по-ниско от който човек не може да 

падне, правим всичко необходимо, за да скрием от тях християнс-

кото в себе си. А след това, изпращайки им няколко дузини мисио-

нери, които дрънкат лицемерни църковни глупости, ние им предс-

тавяме опита си за обръщане на диващината в християнство, при-

личащо на неопровержимо доказателство за невъзможността хрис-

тиянските истини да се прилагат на практика в живота. 

Същото важи и за тези т.нар. престъпници в нашите общес-

тва. Съществува едно-единствено средство те да бъдат подчинени 

на християнството: християнско обществено мнение, което може 

да бъде установено сред тях само чрез истинското християнско уче-

ние, потвърдено с истински християнски примери в живота. 

И ето, за да проповядваме християнското учение и да го пот-

върждаваме с християнски примери, ние уреждаме за хората мъ-

чителни затвори, гилотини, бесилки, екзекуции, приготовления за 

убийства, за които използваме всичките си сили; налагаме идоло-

поклоннически вероучения, за да ги опияняваме; организираме 

правителствени продажби на упойващи отрови – вино, тютюн, 

опиум; дори поддържаме проституцията; даваме земя на тези, ко-

ито не се нуждаят от нея; устройваме зрелища на безумен разкош 
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сред нищетата; унищожаваме всяка възможност за каквото и да 

било подобие на християнско обществено мнение; усърдно ру-

шим установяващото се такова, а като доказателство, че с някои 

не може да се действа другояче освен с грубо насилие, посочваме 

същите хора, които самите ние сме развратили, като сме ги затва-

ряли като диви зверове на места, откъдето не могат да избягат и 

където още повече озверяват. 

Нещо подобно се случва, когато грижовните невежи лекари 

поставят вече оздравяващия със силата на природата пациент в 

най-неблагоприятни хигиенни условия и го тъпчат с отровни ле-

карства, след което твърдят, че не е умрял само заради тяхната 

хигиена и лечение, а той отдавна щеше да е напълно здрав, ако го 

бяха оставили на мира. 

Насилието, което се представя като инструмент за поддържане 

на християнското устройство на живота, не само не работи по пред-

назначение, но и точно обратното – пречи на обществения порядък 

да бъде такъв, какъвто би могъл и трябва да бъде. Нашето устройство 

е такова, каквото е, не благодарение на насилието, а въпреки него. 

Затова е несправедливо твърдението на защитниците на съ-

ществуващата система, че единствено насилието едва удържа 

злите нехристиянски представители на обществото да ни напад-

нат, а премахването и замяната му с обществено мнение няма да 

защити човечеството. Несправедливо е, защото насилието не за-

щитава човечеството, напротив, лишава го от единствената въз-

можност за реална закрила чрез установяване и разпространение 

на християнското обществено мнение за съществуващото уст-

ройство на живота. А само когато насилието спре, християнското 

обществено мнение повече няма да бъде изопачавано, ще може да 

се разпростира безпрепятствено и хората няма да насочват силите 

си към нещо, от което не се нуждаят, а към онази едничка духовна 

сила, която ги движи. 

Но как може да се отхвърля очевидната, осезаемата защита 

на стражаря с револвер и да се разчита на нещо невидимо, неосе-

заемо – общественото мнение? То съществува ли още, или не? И 

главното, ние познаваме порядъка, в който живеем – добър или 

лош, наясно сме с неговите недостатъци, свикнали сме с него, 

знаем как да се държим и какво да правим в настоящите условия; 
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но какво ще стане, ако се откажем от него и разчитаме на нещо 

невидимо, неосезаемо и напълно непознато? Тази неизвестност, в 

която хората трябва да встъпят, изоставяйки познатия си начин на 

живот, им се струва страшна. 

Нормално е да се страхуваме от неизвестното, когато позна-

тото ни положение е здраво и подсигурено, но то не само не е та-

кова, но и несъмнено знаем, че сме на ръба на гибелта си. Ако се 

боим, би трябвало да се боим от това, което е наистина страшно, 

а не от което само предполагаме, че би могло да е страшно. 

Страхувайки се да положим усилия да се измъкнем от усло-

вията, които ни погубват, само защото бъдещето не ни е напълно 

известно, ние сме като пасажерите на потъващ кораб, които, опа-

сявайки се да влязат в спасителната лодка към брега, не искат да 

го напуснат и се крият в каютата; или като овцете, боящи се от 

огъня, избухнал в двора, които се тъпчат в плевнята и не излизат 

през отворената порта. 

Нима е възможно за нас, хората, стоящи на прага на вътрешни 

революции и на война, ужасяваща от гледна точка на бедствията и 

изтребленията; пред която, както казват нейните подготвители, ужа-

сите на 93-та ще бъдат забавление, да говорим за опасност от дахо-

мейци148, зулуси и т.н., които живеят през девет земи в десета и не 

мислят да ни нападат, и от онези няколко хиляди опиянени и разв-

ратени от нас мошеници, крадци и убийци, чийто брой не намалява 

въпреки всички съдилища, затвори и екзекуции. 

А премахването на видимата защита на стражаря с револвер 

е страх предимно на хората в градовете, т.е. на живеещите в нео-

бичайни и изкуствени условия. Тези, които живеят в естествени 

условия, в селата, сред природата, борейки се с нея, нямат такава 

защита и знаят колко малко може да ги предпази насилието от ре-

алните опасности, които ги заобикалят. Така че в този страх има 

нещо болезнено, зависещо предимно от лъжливите условия, в ко-

ито много от нас са израсли и живеят. 

 
148 Жителите на Дахомей – държава в Западна Африка, съществувала от на-

чалото на XVII век до 1904 г. Тя се превръща в милитаризирано царство и 

регионална сила, която процъфтява благодарение на търговията с роби. В 

края на XIX век е превърната в протекторат на Франция, а през 1904 г. е 

окончателно завладяна и преобразувана в колонията Френски Дахомей. 
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Един психиатър разказа, че веднъж през лятото, когато изли-

зал от болницата, психично болните го придружили до портата на 

улицата. Елате с мен в града, предложил им докторът. Пациентите 

се съгласили и една малка групичка го последвала. Но колкото по-

далеч по улицата стигали болните, където здравите се движели сво-

бодно, толкова повече се плашели и се притискали до доктора, пре-

чейки му да върви. Накрая всички започнали да се молят да се вър-

нат обратно в болницата, към своя безумен, но познат начин на жи-

вот, към своите стражи, побои, дълги ръкави, единични килии. 

По същия начин хората, които християнството призовава 

към волен, свободен, разумен живот в настъпващия век, се при-

тискат и дърпат назад към своето безумно устройство, към своите 

фабрики, съдилища, затвори, екзекуции, войни. 

Някои казват: „С какво ще бъдем подсигурявани, когато съ-

ществуващото устройство рухне? Какви точно ще бъдат и в какво 

ще се състоят новите порядки, които ще заменят сегашните? До-

като не узнаем как ще бъде устроен животът ни, няма да тръгнем 

напред, няма да помръднем от мястото си“. Това е все едно изсле-

довател на нови страни предварително да изиска подробно описа-

ние на държавата, в която влиза. 

Ако животът на отделния човек по време на прехода му от 

една възраст към друга беше напълно известен за него, той ня-

маше защо да живее. Така е и с човечеството – ако имаше прог-

рама за живота, който го очаква при навлизането му в нова въз-

раст, това щеше да бъде най-сигурният признак, че то не живее, 

не се движи, а тъпче на едно място. 

Условията на новото устройство няма как да ни бъдат из-

вестни, защото сами трябва да ги отработим. Нашето съществу-

ване се състои именно в това да опознаем неизвестното и да за-

почнем да съобразяваме дейността си с новото познание. В това 

се състои животът на всеки отделен човек, животът на човешките 

общества и животът на човечеството. 
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XI. Кога ще настъпи Божието царство 

Положението на християнското човечество с неговите зат-

вори, каторги, бесилки, с неговите фабрики, данъци, църкви, 

кръчми, публични домове, трупане на капитали, непрекъснато на-

растващо въоръжаване и милиони оглупени хора, готови като ку-

чета на верига да се хвърлят към онези, към които ги насъска гос-

подарят, би било ужасно, ако беше следствие на насилието, но то 

е следствие преди всичко на общественото мнение. А това, което 

е било установено от общественото мнение, може не само да бъде 

разрушено, но и се разрушава пак от него. 

Стотици милиони от нашите пари, десетки милиони дис-

циплинирани хора, оръжия за изтребление с удивителна сила, усъ-

вършенствана до крайност организация, цяла армия от призвани 

да мамят и хипнотизират народа – всичко това е подчинено пос-

редством електричеството, унищожаващо пространството, на 

онези, които смятат подобно устройство на обществото не само за 

полезно за себе си, но и за такова, без което те неизбежно ще за-

гинат, затова използват цялата мощ на умовете си, за да го под-

държат. Каква привидно непобедима сила! 

В същото време трябва само да помислим какво се случва и 

не може да бъде предотвратено (християнското обществено мнение 

е установено сред населението със същата сила и всеобхватност, 

колкото е било и езическото, и така го е изместило; мнозинството 

хора се срамуват да участват в насилие и да се възползват от него 

също колкото се срамуват от мошеничеството, кражбата, просията, 

боязливостта), за да разберем веднага, че от само себе си, без борба 

и насилие, това сложно и привидно много мощно устройство на жи-

вота предстои да бъде унищожено. А за да се случи, не е нужно в 

съзнанието на хората да навлезе нещо ново, а само да се разсее мъг-

лата, която крие от тях истинското значение на някои насилнически 

дела, така че нарастващото християнско обществено мнение да 

надделее над остарялото езическо, което допуска и оправдава та-

кива дела. Трябва само хората да започнат да се срамуват да изпол-

зват насилие, да участват в него и да се възползват от него, както 

сега се срамуват да бъдат и да са считани за мошеници, крадци, 
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страхливци, просяци. Именно това се случва сега. Ние просто не го 

забелязваме, както човек не забелязва собственото си движение, ко-

гато и всичко около него се движи. 

Вярно е, че основните характеристики на устройството на 

живота си остават също толкова насилнически, колкото са били 

преди 1000 години, дори в някои отношения, особено в приготов-

ленията за война и в самите войни, те са още по-жестоки; но за-

раждащото се християнско обществено мнение – точно това, ко-

ето с известна степен на развитие трябва да промени цялата ези-

ческа структура на света, – вече започва да действа. 

Изсъхналото дърво привидно изглежда също толкова 

твърдо, колкото и преди, дори изглежда още по-твърдо, защото се 

е свило, но сърцевината му вече гние и то скоро ще падне. Така е 

и със сегашното насилническо устройство на живота. Външно по-

ложението на хората не се е променило – същите насилници, други 

насилвани, но мнението и на едните, и на другите за значението и 

достойнството на тяхната ситуация вече не е същото. Насилни-

ците, т.е. участниците в управлението, и другите, които се възпол-

зват от насилието, т.е. богатите, вече не са смятани от само себе си, 

както е било преди, за цвета на обществото, идеала за човешко бла-

гополучие и величие, към което по-рано всички насилвани са се 

стремили. Сега всъщност не насилваните се стремят към положе-

нието на насилниците и не им подражават, а тъкмо обратното – 

много често насилниците доброволно се отказват от предимствата 

на своето положение, избират това на насилваните и с простотата 

на живота си се опитват да станат като тях. 

Да не говорим за вече открито презираните шпиони, агенти 

на тайната полиция, лихвари, кръчмари и многобройните насилни-

чески длъжности, които са били почитани преди – полицаи, прид-

ворни, съдии, чиновници, духовници, военни, предприемачи, бан-

кери, а сега не само не са желани от всички, но и се осъждат от из-

вестен кръг най-уважавани хора. Вече има и такива, които добро-

волно се отказват от позиции, считани преди за безукорни, и пред-

почитат по-малко изгодни, но ненасилнически длъжности. Правят 

го не само правителствени чиновници, но и богаташи, които не за-

ради религиозните си убеждения, както е било преди, а единствено 

заради особената си чувствителност към зараждащото се общест-
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вено мнение се отказват от наследени богатства, смятайки за спра-

ведливо да използват само това, което са изработили с труда си. 

Положението на участника във властта и богаташа вече не се 

представя като несъмнено почтено и достойно за уважение, благо-

словено от Бога, както е било преди и както е сега сред нехристи-

янските народи. Най-чувствителните и нравствените (в по-голя-

мата си част те са и най-образованите) избягват тези и предпочитат 

по-скромни, но независещи от насилието длъжности. 

Най-добрите млади хора, когато избират кариера, докато 

още не са развратени от живота, предпочитат да станат лекари, 

технолози, учители, художници, писатели, дори просто земе-

делци, които живеят от собствения си труд, вместо да заемат съ-

дебни, административни, духовни и военни позиции, за които 

плаща правителството. 

Повечето паметници, които се издигат сега, вече не са на 

държавници, генерали и богаташи, а на учени, художници, изоб-

ретатели – хора, които не само нямат нищо общо с правителството 

и властта, но и много често са се борили с тях. Именно те са прос-

лавяни в поезията, изобразявани в пластичните изкуства, почи-

тани с тържествени юбилеи не толкова от държавници и бога-

таши, колкото от учени и художници... 

Най-добрите хора на нашето време вече се стремят именно 

към такива най-почитани позиции и затова кръгът, от който се изби-

рат управляващите и богаташите, става все по-малък и по-нисш, така 

че по отношение на ума, образованието и особено на нравствените 

качества, сега овластените и богатите не са цветът на нашето общес-

тво както преди, а напротив, стоят под средното ниво. 

Както в Русия и Турция, така и в Америка и Франция пра-

вителствата, колкото и да сменят чиновниците си, повечето им 

хора са користни и продажни, стоящи на толкова ниско ниво на 

нравственост, че не отговарят дори на най-незначителните изиск-

вания за обикновена неподкупност, които им се налагат. Сега 

често могат да се чуят наивните оплаквания на държавници, че 

най-добрите хора по някаква странна случайност, както им се 

струва, винаги се намират във вражеския лагер. Това е все едно 

някой да се оплаква, че по някаква странна случайност всички па-

лачи винаги са грубовати и не особено любезни. 
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По същия начин мнозинството богаташи днес вече не са от 

най-изтънчените и образовани представители на обществото, 

както е било преди, а са или от най-грубите събирачи на богатства, 

заети само с това да се замогват още повече, най-вече с нечестни 

средства, или от техните изродени наследници, които не само не 

играят важна роля в обществото, но и в повечето случаи са обект 

на всеобщо презрение. 

Но освен че кръгът, от който се избират правителствените 

служители и от който идват богаташите, става все по-малък и по-

нисш, самите хора, заемащи тези длъжности, вече не им придават 

същото значение и често, срамувайки се от тях и от тяхната вреда 

върху делата им, не изпълняват изискваните от тях задължения. 

Кралете и императорите вече не управляват почти нищо и почти 

никога не се решават да правят вътрешни промени сами или да 

встъпят в нови външнополитически договорки, а в повечето случаи 

оставят тези избори на държавните учреждения или на обществе-

ното мнение. Всичките им задължения се свеждат до това да пред-

ставляват държавното единство и могъщество. Но дори и това 

единствено задължение изпълняват все по-зле и по-зле. Повечето 

от тях не само не се придържат към предишното си недосегаемо 

величие, а напротив, все повече и повече се демократизират, дори 

се снишават до крайност, захвърляйки последния си външен прес-

тиж, т.е. нарушавайки нещо, което са призвани да поддържат. 

Същото се случва и с военните. Тези с най-високите чинове, 

вместо да насърчават грубостта и жестокостта на войниците, не-

обходими за делата им, сами образоват военното съсловие, про-

повядват хуманност, често дори споделят социалистическите 

убеждения на масите и отричат войната. В последните заговори 

срещу руското правителство много от замесените са били военни. 

И такива заговорници стават все повече и повече. Много често се 

случва, както е станало и тези дни, повиканите за усмиряване на 

жителите военни да откажат да стрелят по тях, дори директно 

осъждат и се подиграват на военната храброст. 

Същото е и със съдиите и прокурорите. Съдии, които са за-

дължени да съдят и осъждат престъпници, заседават така, че да ги 

оправдаят, и руското правителство, за да получи желаните присъди, 

е принудено никога повече да не ги подлага на граждански, а да ги 
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прехвърля на военни, само привидни съдилища. Много прокурори 

често се отказват от обвиненията и дори вместо това, заобикаляйки 

закона, защитават хората, които би трябвало да обвинят. Учени 

юристи, задължени да оправдават насилието на властта, все повече 

и повече отричат правото на наказанията и на негово място поста-

вят теорията на невменяемостта, като настояват не за поправка, а за 

лечение на онези, които са били наречени престъпници. 

Тъмничари и началници на каторги много често стават за-

щитници на затворниците, които са длъжни да измъчват. Стражари 

и детективи непрекъснато спасяват онези, които би трябвало да по-

губят. Духовници проповядват търпимост, понякога дори отричане 

на насилието, а по-образованите от тях се стараят да заобикалят съ-

щите онези лъжи, които съставляват целия смисъл на техните по-

зиции и които са призвани да проповядват. Палачи отказват да из-

пълняват задълженията си, затова в Русия често пъти смъртните 

присъди не могат да бъдат доведени докрай, тъй като все по-малко 

и по-малко каторжници искат да станат палачи, въпреки всички 

предимства, които се предлагат при избирането им. 

Губернатори, началници, управители, бирници, митничари, 

съчувствайки на народа, се стараят да намерят претекст, за да не 

събират данъци. Богатите не се решават да ползват богатствата си 

само за себе си, а ги разпределят за обществени дела. Земевладелци 

създават болници и училища в земите си, а някои дори се отказват 

от тях и прехвърлят собствеността си на фермери или общности. 

Индустриалци и фабриканти уреждат болници, училища, каси, пен-

сии, жилища за работници; някои създават дружества, в които са 

равнопоставени с останалите участници. Капиталисти дават част от 

капиталите си на обществени, образователни, артистични и благо-

творителни организации. Неспособни да се разделят с богатствата 

си приживе, след смъртта си някои се отказват от тях със завещания 

в полза на обществени учреждения. 

Ако не се свеждаха до една обща причина, всички тези яв-

ления биха могли да изглеждат случайни, точно както би могло да 

изглежда случайно, когато през пролетта някои дървета започват 

да напъпват, ако не знаехме, че причината е общата пролет и че 

ако клоните на някои дървета са започнали да омекват, то със си-

гурност това ще се случи с и всички останали. Същото е и с 
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проявлението на християнското обществено мнение за значението 

на насилието и всичко, което се основава на него. Ако обществе-

ното мнение вече влияе на най-чувствителните и ги заставя да се 

откажат или да не се възползват от преимуществата, които то им 

дава в тяхната сфера, значи ще продължи да влияе и ще продължи 

да влияе дотогава, докато цялата дейност на хората не се промени 

и не се приведе в съответствие с християнското съзнание, което 

живее в по-напредналите представители на човечеството. 

Ако вече има владетели, които не се решават да прилагат 

властта си, стараят се да приличат възможно повече не на монарси, 

а на най-обикновени простосмъртни, и изразяват готовността си да 

се откажат от прерогативите си и да станат първите граждани на ре-

публиката; ако вече има военни, които разбират цялото зло и гре-

ховност на войната и не желаят да стрелят по хора нито от чужд, 

нито от своя народ; и съдии и прокурори, които не искат да обвиня-

ват и осъждат престъпници; и духовници, които се отказват от лъ-

жите си; и бирници, стараещи се да изпълняват възможно най-малко 

това, за което са призвани; и богаташи, които се отказват от богатс-

твата си, то същото неизбежно ще се случи и с други правителства, 

други военни, други съдии, духовници, бирници, богаташи. А ко-

гато вече няма да има желаещи да заемат тези длъжности, то и са-

мите длъжности, и насилието вече няма да съществуват. 

Но това не е единственият начин, по който общественото 

мнение кара хората да рушат съществуващото устройство и да го 

заменят с ново. Колкото по-малко привлекателни стават позици-

ите на насилие и колкото по-малко желаещи има да ги заемат, тол-

кова по-ясна става тяхната безполезност. Същите владетели и пра-

вителства в християнския свят, същите войски, същите съдилища, 

бирници, духовници, богаташи, земевладелци, фабриканти, капи-

талисти както и преди, но отношението на самите тях и на всички 

хора към тези длъжности е напълно различно. 

Едни и същи владетели ходят на едни и същи срещи, ло-

вове, пирове, балове с едни и същи униформи; същите дипло-

мати водят същите разговори за съюзи и войни; същите парла-

менти разискват същите източни и африкански въпроси, спора-

зумения и несъгласия, и правила, и 8-часов работен ден; едни 

министерства се заменят с други по същия начин; същите речи, 
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същите инциденти. Но за хората, които виждат как статия във 

вестник променя състоянието на нещата повече, отколкото де-

сетки парламентарни сесии и срещи на монарси, става все по-

ясно и по-ясно, че не парламентарните срещи, разисквания и раз-

говори ръководят делата им, а нещо независещо от всичко това 

и несъсредоточено никъде. 

Същите генерали, офицери и войници, същите пушки, кре-

пости, прегледи, маневри, но война не е имало от година, десет, 

двадесет, а освен това вече все по-малко може да се разчита на 

военните за умиротворяване на бунтове и все по-ясно става, че ге-

нералите, офицерите и войниците всъщност са само членове на 

тържествени процесии – обекти за забавление на владетелите, ог-

ромни и скъпоструващи кордебалети149. Същите прокурори и съ-

дии, същите заседания, но става все по-очевидно, че тъй като 

гражданските съдилища решават, водейки се от най-различни 

причини, но и от справедливостта, а углавните са безсмислени, за-

щото наказанията не постигат никакви цели, дори тези на самите 

съдии, то тези учреждения нямат друго значение, освен да бъдат 

средство за изхранване на хора, неспособни за нещо по-полезно. 

Същите свещеници и архиереи, същите църкви и синоди, но е 

ясно за всички, че самите те отдавна са престанали да вярват на 

собствените си думи, затова и не могат да убедят никого в нуж-

дата да вярва в техните проповеди. Същите са и бирниците, но 

стават все по-малко и по-малко способни да отнемат със сила иму-

ществото на хората, затова е все по-очевидно, че всичко нужно 

може да бъде събирано не с бирници, а с доброволни подписки. 

Същите са и богаташите, но е все по-доловимо, че те могат да бъ-

дат полезни само дотолкова, доколкото престанат да се разпореж-

дат с богатството си сами и отдават цялото или поне част от него 

на обществото. 

Когато всичко това стане съвършено ясно за всички, хората 

естествено ще се запитат: „Но защо да храним и поддържаме тол-

кова крале, императори, президенти и членове на разни палати и 

министерства, ако от техните многобройни срещи и разговори не 

произлиза нищо? Не би ли било по-добре, както казват някои 

 
149 Термин в танцовото изкуство, главно в балета и музикалния театър; ан-

самбъл от танцьори и танцьорки, изпълняващи масови танцови номера. 
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шегаджии, да направим кралица от гутаперча150? И за какво са ни 

войски с техните генерали и музики, и кавалерии, и барабани? 

Защо са ни нужни, когато никой никого не иска да завладява, не 

се води война, а дори и да започне, другите народи няма да ни 

позволят да печелим от нея, освен това войските отказват да стре-

лят по собствения си народ? И защо са ни съдии и прокурори, ко-

ито не решават гражданските дела справедливо и сами са наясно, 

че наказанията за углавните са напълно безполезни? Трябват ли 

ни бирници, които прибират данъците с неохота, а нужното се съ-

бира и без тях? А каква е ползата от духовенство, което отдавна 

вече не вярва в това, което трябва да проповядва? Защо са ни ка-

питали в частни ръце, когато те могат да бъдат полезни само ако 

станат общо достояние?“. 

А щом веднъж са се запитали, хората не могат да не вземат 

решение да спрат да поддържат всички тези вече безполезни уч-

реждения. Не само те ще стигнат до такова решение, но и самите 

полицаи, придворни, съдии, чиновници, духовници, военни в съ-

щото време или дори по-рано ще бъдат доведени до необходи-

мостта да се откажат от постовете си. 

Общественото мнение все повече и повече осъжда и отрича 

насилието и затова тези, които са му подвластни, все по-неохотно 

заемат позиции, поддържани с насилие; а хората, които ги заемат – 

все по-малко способни да го използват. А когато не прилагат наси-

лие, но остават в положение, обусловено от него, стават все по-не-

нужни. Именно тази безполезност, която самите те и техните под-

дръжници все по-ясно усещат, ще направи така, че повече няма да 

има хора, които да подкрепят и да заемат подобни длъжности. 

Веднъж в Москва присъствах на споровете за вярата, които 

обикновено ставаха на Томина неделя пред църквата на площад 

„Охотни ряд“. На тротоара се бяха събрали около 20 души, които 

водеха сериозен разговор за религията. По същото време в съсед-

ната сграда на Дворянското събрание151 имаше някакъв концерт и 

офицерът, забелязал групичката, изпрати конен стражар със 

 
150 Род тропически дървета, източник на нееластичен природен латекс, който 

се произвежда от соковете му. 
151 Орган на дворянско самоуправление в Руската империя, съществувал от 

1766 до 1917 г. 
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заповед всички да се разотидат. Нямаше нужда от това, защото 

хората не пречеха на никого, но офицерът цяла сутрин беше стоял 

там и трябваше да направи нещо. Младият стражар, като се под-

пираше юнашки с дясната ръка и подрънкваше със сабята, се 

приближи до нас и строго нареди: „Разотивайте се! Защо сте се 

събрали?“. Всички го погледнаха и един от говорещите, скромен 

човек в чуйка152, спокойно и ласкаво каза: „Обсъждаме делата си 

и няма защо да се разотиваме, а ти, млади човече, по-добре ела да 

послушаш разговора. Ще бъде полезен и за теб“. После се обърна 

и продължи да говори на събралите се. Стражарят мълчаливо 

обърна коня си и си тръгна. 

По същия начин трябва да се действа във всички случаи на 

насилие. На офицера му е скучно, няма какво да прави; той, гор-

кият, е поставен в положение, в което трябва да раздава заповеди. 

Лишен от всякакъв човешки живот, може само да гледа и да се 

разпорежда, да се разпорежда и да гледа, въпреки че неговото раз-

пореждане и гледане са никому ненужни. В същото положение от-

части, а скоро и напълно, се намират всички онези нещастни вла-

детели, министри, депутати, губернатори, генерали, офицери, ар-

хиереи, свещеници, дори богаташи. Те не могат да правят нищо 

друго, освен да се разпореждат, и се разпореждат, пращат своите 

посланици като този офицер, за да пречат на населението, но тъй 

като хората се обръщат към тях с молба да не им пречат, така ги 

карат да се чувстват потребни. 

Но идва и ще дойде време, когато за всички ще стане съвър-

шено ясно, че такива служители са ненужни и само пречат, а хо-

рата, на които пречат, ще им казват ласкаво и кротко като онзи 

човек в чуйка: „Моля ви, не ни пречете“. Всички изпращачи и пра-

теници ще трябва да следват този добър съвет, т.е. да престанат да 

яздят между хората с ръце на хълбоците, да им пречат и да им се 

бъркат, а да слязат от конете, да свалят униформите и да се при-

съединят към тях, да послушат какво говорят, и всички заедно да 

се заемат с истински човешки дела. 

Идва и неминуемо ще дойде време, когато днешните насилни-

чески учреждения ще бъдат унищожени в резултат на тяхната 

 
152 Мъжко връхно облекло в Русия, изработено от тъмен плат и с дължина до 

коленете. 
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безполезност, нелепост, дори непристойност, станали твърде оче-

видни за всички. С хората от нашия свят, които заемат поддържани 

с насилие длъжности, ще се случи същото като с царя в приказката 

на Андерсен „Новите дрехи на царя“, когато едно малко дете наивно 

извикало: „Гледайте, гледайте, царят е чисто гол!“ и всички, които са 

го виждали преди, но са си мълчали, вече не можели да мълчат. 

В приказката се разказва как при царя, любител на нови 

дрехи, идват шивачи и обещават да му ушият необикновени 

одежди. Той ги наема, но когато започват да работят, те му обясня-

ват, че дрехите им имат едно особено свойство – който е ненужен 

на своя пост, не може да ги види. Придворните идват да гледат как 

работят шивачите, и не виждат нищо, освен че забиват иглите си 

във въздуха. Но помнейки особеното свойство, всички длъжностни 

лица казват, че виждат дрехите и те са чудесни. Същото прави и 

царят. Идва време за процесията, на която царят ще е пременен. Той 

съблича старите одежди, облича новите и тръгва чисто гол из града. 

Но никой не смее да каже, че царят е без дрехи, защото помни спе-

циалното им свойство, докато едно малко дете не се провиква: 

„Гледайте, гледайте, царят е чисто гол!“. 

Същото трябва да се случи с всички, заемащи отдавна не-

нужни длъжности по инерция, когато първият, който не се инте-

ресува от прикриването на безполезността им и от пословицата 

„Ръката ръка мие, и двете са бели“153, наивно ги посочи и извика: 

„А, тези хора отдавна са ненужни!“. 

Състоянието на християнското човечество с неговите кре-

пости, топове, динамит, пушки, торпеда, затвори, бесилки, църкви, 

фабрики, митници, дворци е наистина ужасно; но нали крепостите, 

топовете, пушките по никого не стрелят сами, затворите никого не 

заключват сами, бесилките никого не бесят, църквите никого не ма-

мят, митниците не задържат сами, дворците и фабриките не се 

строят и издържат сами – правят го хората. И ако те разберат, че не 

трябва да го правят, всичко това вече няма да съществува. 

Хората започват да го осъзнават, ако не всички, то поне нап-

редничавите – онези, след които останалите вървят. А веднъж раз-

брали го, те вече не могат да спрат да го разбират. Останалите не 

 
153 „Рука руку моет, и обе белы живут“ – израз, който се свързва с нечестност 

на участниците в нещо; показващ възможна измама. 
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само могат, но и неизбежно трябва да направят същото. Така пред-

сказанието, че ще дойде време, когато Бог ще отучи всички хора да 

воюват и ще ги научи да прековават мечовете на орала̀ и копията 

на сърпове, т.е. всички затвори, крепости, казарми, дворци и църкви 

ще останат празни, а всички бесилки, оръжия, топове – неизполз-

вани, вече не е мечта, а определена нова форма на живот, към която 

човечеството все по-бързо се приближава. 

Но кога ще стане това? 

Преди 1800 години Христос отговаря, че краят на сегашния 

век, краят на езическото устройство на света ще настъпи, когато 

страданията на хората се увеличат до крайна степен и заедно с 

това благата вест за Божието царство, т.е. възможността за ново, 

ненасилническо устройство на живота, ще се проповядва по ця-

лата земя154. Той казва: „А за онзи ден и час никой не знае, нито 

небесните ангели, нито Синът, а само Отец“155, защото може да е 

във всеки момент и когато не го очакваме. 

На въпроса кога ще дойде този час, Христос отговаря, че не 

можем да знаем; но именно защото не можем да знаем, ние сме 

длъжни не само винаги да бъдем готови да го посрещнем, както е 

длъжен винаги да бъде готов стопанинът, който пази дома156, както 

са длъжни да бъдат готови девиците със светилниците, които пос-

рещат младоженеца157, но и да работим с всички дадени ни сили за 

настъпването на този час, както слугите са длъжни да работят с да-

дените им таланти158. Затова той ни увещава да положим всички 

усилия за неговото най-скорошно настъпване. 

Не може да има друг отговор. Няма никакъв начин хората 

да знаят кога ще дойде денят и часът на Божието царство, защото 

това не зависи от никой друг, освен от самите тях. 

Отговорът е същият като на онзи мъдрец, който на въпроса 

на минувач „Далече ли е градът?“ казал: „Върви“. Как можем да 

знаем колко далеч сме от целта, към която се приближава 

 
154 Мат. 24:3–28. 
155 Мат. 24:36. 
156 „Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде 

крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата.“ (Мат. 24:43) 
157 Притча за девиците, Мат. 25:1–13. 
158 Притча за талантите, Мат. 25:14–30. 
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човечеството, когато не знаем как ще се движи към нея – ще върви 

ли, ще спира ли, ще забързва или ще забавя хода си? 

Всичко, което можем да знаем, е какво трябва и какво не 

трябва да правим ние, които съставляваме човечеството, за да нас-

тъпи Божието царство. А това го знаем. Стига само всеки от нас да 

започне да прави каквото е длъжен да прави, и да престане да прави 

каквото не трябва; стига само всеки от нас да заживее с цялата свет-

лина, която е вътре в него, за да може тозчас да настъпи обещаното 

Божие царство, към което са привлечени сърцата ни. 
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XII. Заключение 

Изтезания и убийства 

Приключвах тази двугодишна работа, когато на 9 септември 

ми се случи да пътувам с железницата до Тулска и Рязанска губер-

ния, където миналата година селяните гладуваха, а тази гладуват 

още повече. На една от гарите срещнахме извънреден влак, който 

под надзора на губернатора превозваше въоръжени войници, бое-

припаси и пръти, за да измъчват и убиват гладуващите селяни. 

Напоследък в Русия все по-често се изтезават хора с пръчки 

с цел да се приложи решението на властите, независимо че преди 

30 години телесното наказание беше отменено със закон. Чух и 

дори четох във вестниците за ужасните мъчения, с които губерна-

торът на Нижни Новгород Баранов сякаш се е хвалил, както и за 

изтезанията в Чернигов, Тамбов, Саратов, Астрахан, Орел, но ни-

кога досега не ми се беше случвало да видя самия процес. И ето, 

видях със собствените си очи добри и пропити с християнски дух 

руснаци, яздейки конете си, да изтезават с пръчки и да убиват с 

пушки собствените си гладни братя. 

Поводът да бъдат изпратени там беше следният: в едно от 

именията на богат земевладелец селяните отгледали гора (т.е. па-

зили по време на растежа) на общо със собственика пасище и ви-

наги са я ползвали, затова я смятали за своя, най-малкото за обща; 

земевладелецът си я присвоил и започнал да я изсича. Селяните 

подали жалба. Съдията на първа инстанция отсъдил неправилно 

(според думите на прокурора и губернатора, които са длъжни да 

познават делото) в полза на земевладелеца. Всички следващи ин-

станции, в т.ч. и сенатът, макар да били наясно, че решението по 

делото е неправилно, го потвърдили и така гората била присъдена 

на земевладелеца. Той започнал да я сече, но селяните, неспо-

собни да повярват, че висшата власт може да извърши такава оче-

видна несправедливост спрямо тях, не се подчинили на решението 

и прогонили работниците, като заявили, че гората им принадлежи 

и те ще се обърнат към царя, но няма да позволят да бъде изсечена. 

Случаят бил докладван на министъра в Петербург, а той го 
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прехвърлил на царя и получил заповед решението на съда да бъде 

изпълнено. Министърът наредил на губернатора. Губернаторът 

поискал войска. И сега войниците, въоръжени с пушки с щикове, 

бойни патрони и запас от пръчки, специално подготвени за този 

повод и превозвани в един от вагоните, отиваха да приведат в из-

пълнение решението на висшата власт. А привеждането в изпъл-

нение на решенията на висшата власт става с убийства и изтезания 

или със заплахи с едното или другото, в зависимост от това дали 

хората ще окажат съпротива. 

В първия случай, ако селяните се съпротивляват, както 

често правят в Русия (и навсякъде, където има държавно устройс-

тво и право на собственост), се случва следното: началникът 

държи реч и изисква подчинение; възбудената тълпа, най-често 

измамена от своите водачи, не разбира нищо от думите на предс-

тавителя на властта, който говори на бюрократичен, книжовен 

език, и продължава да се вълнува. Тогава началникът заявява, че 

ако хората не се подчинят и не се разотидат, ще бъде принуден да 

прибегне до оръжие. Ако те продължават да не се подчиняват, той 

заповядва да се заредят оръжията и да се стреля над главите им. 

Ако тълпата все още не се разпръсва, следва заповедта да се 

стреля директно в когото падне. И войниците стрелят, а по ули-

ците падат ранени и убити хора. Тогава обикновено хората се раз-

бягват, а войниците по заповед на командирите залавят онези, ко-

ито им се струват главни подбудители, и ги откарват под стража. 

После прибират окървавените умиращи, осакатени, убити мъже, 

понякога жени и деца; мъртвите погребват, а ранените изпращат 

в болница. Обявените за подбудители отвеждат в града на специ-

ален военен съд. Ако от тяхна страна е имало насилие, осъждат на 

обесване. Тогава издигат бесилка и удушават с въже няколко без-

защитни селяни. Това се е случвало много пъти в Русия, както се 

е случвало и не може да не се случва навсякъде, където обществе-

ното устройство е основано на насилие. 

Във втория случай, ако селяните се подчинят, става нещо 

особено и специфично за Русия: губернаторът, пристигнал на мяс-

тото на действието, произнася реч пред тълпата, упреквайки я за 

нейното непокорство, и или разпределя войската по дворовете на 

селото, където войниците остават понякога в продължение на  
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месец и по този начин разоряват селяните; или, доволен от запла-

хите си, милостиво прощава на хората и си тръгва; или, което се 

случва най-често, им заявява, че подбудителите трябва да бъдат 

наказани, после произволно, без съд и присъда, избира няколко от 

обявените за подбудители и ги изтезава пред всички. 

За да получите представа как става всичко това, ще опиша 

случай в Орел, получил одобрението на висшата власт. 

Един земевладелец поискал да отнеме собственост на селя-

ните точно както в Тулска губерния и те се противопоставили по 

същия начин. Без тяхно съгласие той решил да повиши нивото на 

водата във воденицата си толкова много, че ливадите им се навод-

нили. Селяните се възпротивили, а земевладелецът подал жалба 

до земския началник, който незаконно (както по-късно било приз-

нато от съда) решил делото в полза на земевладелеца, като му поз-

волил да повиши нивото на водата. Пристигнали работници да 

прокопаят вада, през която да се спуска водата, но селяните се въз-

мутили от несправедливото решение и изпратили жените си да им 

попречат. Те отишли до яза, преобърнали талигите им и ги прого-

нили. Земевладелецът подал жалба срещу техните своеволия. Зем-

ският началник наредил от всеки двор в цялото село да сложат по 

една жена в затвора (в зимника). Решението било трудноосъщес-

твимо, тъй като във всеки двор имало по няколко жени и било не-

възможно да се разбере коя подлежи на арест, затова полицията 

не го привела в изпълнение. Земевладелецът се оплакал на губер-

натора, който, без да разбира какво става, издал строга заповед на 

околийския началник решението да бъде изпълнено незабавно. 

Подчинявайки се на висшето началство, околийският пристигнал 

в селото и с характерното за руските власти неуважение към хо-

рата наредил на стражарите да вземат по една жена от всеки дом. 

Но тъй като във всяка къща имало по повече от една и не било 

ясно коя трябва да бъде затворена, възникнали спорове и съпро-

тива. Без да обръща внимание на това, началникът разпоредил да 

хващат която им попадне и да я отвеждат до мястото за задържане. 

Мъжете се втурнали да защитават жените и майките си, не ги да-

вали, а при това набили стражарите и началника. Появило се ново 

ужасно престъпление – съпротива срещу властта, която била док-

ладвана в града. Тогава губернаторът пристигнал на мястото на 



Божието царство е вътре във вас 

238 

действията точно както губернатора на Тула сега – като пълно 

олицетворение на предсказания от Херцен Чингис хан с телеграф: 

с батальон войници с пушки и пръчки, ползващи телеграфи, теле-

фони и железници, в извънреден влак и с учен доктор, който тряб-

вало да следи за хигиената на изтезанията. 

Пред общинското управление се събрали войска и отряд 

стражари с червени шнурове, на които висели револвери, както и 

селски длъжностни лица и обвиняемите. Около тях стояла тълпа 

от хиляда или повече души. Пристигайки пред управлението, гу-

бернаторът слязъл от каляската, произнесъл подготвената реч и 

поискал да му доведат виновните и да донесат една скамейка. 

Първоначално това искане не било разбрано, но стражарят, когото 

губернаторът винаги вземал със себе си и който организирал из-

тезанията, вече неведнъж извършвани в провинцията, обяснил, че 

е нужна скамейка за мъчения. Донесли я, донесли и пръчките и 

извикали палачите, които избрали предварително измежду конек-

радците на същото село, понеже военните отказали да участват. 

Когато всичко било готово, шефът наредил да дойде първият 

от дванадесетте, които земеделецът посочил като най-виновни. Из-

лязъл четиридесетгодишен баща, глава на семейство, който смело за-

щитавал правата на обществото и затова се радвал на уважението на 

селяните. Довели го до скамейката, съблекли го гол и му казали да 

легне. Селянинът се опитал да моли за милост, но като видял, че е 

безсмислено, се прекръстил и легнал. Двама стражари се втурнали 

да го държат. Ученият доктор също стоял наблизо, готов да окаже 

нужната научномедицинска помощ. Затворниците си плюли на ръ-

цете, замахнали с пръчките и започнали да го бият. Оказало се обаче, 

че скамейката е твърде тясна и е трудно да задържат гърчещата се 

жертва върху нея. Тогава губернаторът заповядал да донесат друга и 

да подложат една дъска. Затворниците козирували със „Слушам, 

Ваше превъзходителство“ и бързо и послушно изпълнили заповедта; 

междувременно полуголият, блед и измъчен човек със смръщени 

вежди и трепереща челюст гледал към земята и чакал. Когато поста-

вили другата скамейка, пак го сложили върху нея и конекрадците от-

ново започнали да го бият. След всеки удар се чували приглушени 

звуци, които изтезаваният не можел да сдържи, а гърбът, задните 

части и краката му все повече и повече се покривали с рани и синини. 
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От тълпата наоколо идвали виковете на жената, майката, децата, род-

нините му и на всички следващи избрани за изтезаване. 

Нещастният, опиянен от властта губернатор, уверен, че не би 

могъл да постъпи другояче, броял ударите със свиване на пръстите 

и неспирно пушел папироси, на които няколко услужливи зрители 

бързали да поднесат запалена кибритена клечка. Когато били нане-

сени повече от 50 удара, селянинът спрял да крещи и да мърда, а 

докторът, възпитан в държавно учреждение да служи на своя гос-

подар и отечество с научните си знания, се приближил до измъчва-

ния, опипал пулса му, преслушал сърцето му и докладвал на пред-

ставителя на властта, че е загубил съзнание и според науката про-

дължаването на наказанието може да застраши живота му. Но не-

щастният губернатор, вече напълно опиянен от вида на кръвта, на-

редил мъченията да продължат до 70 удара, които по някаква при-

чина му се стрували необходими. Когато седемдесетият удар бил 

нанесен, губернаторът казал: „Достатъчно! Следващият!“ и един 

смазан човек в безсъзнание и с подпухнал гръб бил изнесен и дове-

ден друг. Риданията и стоновете на тълпата се усилвали, но предс-

тавителят на държавната власт продължил с изтезанията. 

По същия начин наказали втория, третия, четвъртия, петия, 

шестия, седмия, осмия, деветия, десетия, единадесетия, дванаде-

сетия – по 70 удара. Всички молели за пощада, охкали, викали. 

Риданията и стоновете на жените в тълпата ставали все по-гръмки 

и раздирателни, а лицата на мъжете – все по-мрачни. Но войската 

стояла наоколо и изтезанията продължили колкото на нещастния, 

полупиян, заблуден човек, наречен губернатор, кой знае защо, му 

се струвало необходимо. Чиновниците, офицерите, войниците не 

само присъствали там, но и участвали в това държавно дело, като 

предотвратявали нарушения от страна на тълпата, за да опазят 

реда, докато се извършвало. 

Когато попитах един губернатор защо хората се изтезават, 

след като вече са се подчинили и в селото е разположена войска, 

със самочувствието на човек, който познава всички тънкости на 

държавническата мъдрост, той ми отговори, че ако не бъдат из-

мъчвани, те отново ще започнат да се противопоставят на разпо-

режданията и знае това от опит. А жестокото изтезание на някои 

от тях утвърждава решенията на властите завинаги. 
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И сега губернаторът на Тула, с чиновници, офицери и вой-

ници, беше на път да направи същото, т.е. с убийство или изтезания 

да приведе в изпълнение решението на висшата власт, състоящо се 

в това младият земевладелец, чийто годишен приход е 100 000 

рубли, да може да получи още 3000 за гората, отнета му с измама 

от цяла общност гладни и премръзнали селяни, и да може да ги про-

пилее за две-три седмици по кръчмите в Москва, Петербург или 

Париж. Именно по такива дела отиваха сега хората, които срещнах. 

Съдбата сякаш нарочно, след като две години напрягах мис-

лите си в една и съща посока, за първи път в живота ми ме сблъска 

с явлението, което без никакво съмнение ми показа на практика 

това, което на теория отдавна ми беше ясно: че цялото устройство 

на нашия живот се гради не на някакви юридически принципи, 

както си го представят онези, които се възползват от изгодните 

позиции в него, а на най-просто и грубо насилие, на убийства и 

изтезания на населението. 

Хората, които притежават много земя и капитали или полу-

чават големи заплати, които се събират от работници, нуждаещи се 

само от най-необходимото; търговците, лекарите, художниците, 

чиновниците, учените, файтонджиите, готвачите, писателите, ла-

кеите, адвокатите, които се хранят около тези богаташи, са склонни 

да вярват, че техните привилегии са резултат не от насилие, а от 

напълно свободен и правилен обмен на услуги, и че техните облаги 

не само не са вследствие на извършваните побои и убийства, как-

вито са станали наскоро в Орел и на много места в Русия и каквито 

стават непрекъснато в цяла Европа и Америка, но дори нямат ни-

каква връзка с тях. Склонни са да вярват, че техните преимущества 

съществуват сами по себе си и произлизат от доброволното съгла-

сие на хората, а насилието, което се извършва спрямо тях, също съ-

ществува само по себе си и се прилага по силата на някакви общи 

и висши юридически, държавни и икономически закони. Стараят 

се да не виждат, че техните привилегии винаги произлизат единст-

вено от последствията, заради които сега селяните, отгледали го-

рата и имащи остра нужда от нея, ще бъдат принудени да я дадат 

на богатия земевладелец, който нито е участвал в опазването ѝ по 

време на растежа, нито се нуждае от нея, т.е. последствията, че ако 

не се откажат от гората, ще бъдат бити или убити. 
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В същото време, щом е напълно ясно, че орловската мелница 

е започнала да носи повече доходи на собственика и отгледаната 

от селяните гора му е прехвърлена само в резултат на побои и 

убийства или на заплахи с тях, тогава трябва да е също толкова 

ясно, че и всички други изключителни права на богатите, които 

лишават бедните от най-необходимото, се основават на същото. 

Ако селяни, които трябва да изхранват семействата си, не орат зе-

мята пред дворовете си; ако от нея могат да се изхранват хиляда 

семейства, но я използва само един руснак, англичанин, австриец 

или друг голям земевладелец, който не я обработва; ако търговец, 

закупил зърно от земеделци в нужда, може спокойно да го държи 

в хамбарите си сред гладуващите и да го продаде на тройни цени 

на същите земеделци, от които го е купил, тогава е очевидно, че 

всичко това се случва по същите причини. И ако един човек не 

може да купи от друг евтини стоки отвъд определена условна ли-

ния, наречена граница, без да плати мита на хора, които не са учас-

твали в производството им; и ако селянин не може да не даде пос-

ледната си крава за данъци, разпределяни от правителството на не-

говите служители и използвани за издръжка на войници, които ще 

убиват същите тези данъкоплатци, изглежда очевидно, че и това се 

случва не вследствие на някакви отвлечени права, а в резултат на 

същото нещо, което е станало в Орел, може да стане сега в Тулска 

губерния и под една или друга форма периодично става по целия 

свят, където има държавно устройство, богати и бедни. 

Тъй като не при всички насилствени отношения се извършват 

изтезания и убийства, хората, които се ползват от изключителните 

облаги на управляващите класи, уверяват себе си и другите, че тех-

ните привилегии произлизат не от изтезанията и убийствата, а от 

някакви тайнствени общи причини, отвлечени права и пр. В същото 

време изглежда ясно, че ако онези, които смятат това за несправед-

ливо (както смятат сега всички работници), отдават по-голямата 

част от своя труд на капиталиста и земевладелеца и плащат данъци, 

знаейки, че се използват неправилно, го правят не защото осъзнават 

някакви си отвлечени права, за които никога не са и чували, а само 

защото знаят, че ако не го направят, ще бъдат бити или убити. 

Ако невинаги се налага хората да бъдат затваряни, изтеза-

вани и убивани – когато земевладелецът събира рентата си от 



Божието царство е вътре във вас 

242 

земята или нуждаещият се плаща на измамилия го търговец 

тройна цена за хляба си, когато работникът във фабриката се за-

доволява с половината от доходите на собственика или бедният 

дава последната си рубла за мито и данъци, – то е, защото вече са 

били толкова много пъти изтезавани и убивани заради опитите си 

да не се подчиняват, че няма как да го забравят. Укротеният в 

клетката тигър не взема месото, сложено под муцуната му, и не 

лежи спокойно, а прескача пръчка, когато му се заповяда, не за-

щото иска да го прави, а защото помни нажежения железен прът 

или глада, на който е бил подлаган всеки път, когато не се е под-

чинявал; така е и с хората, подчиняващи се на всички тези неиз-

годни, дори разрушителни за тях изисквания, които смятат за нес-

праведливи, но все пак ги изпълняват, защото помнят какво се е 

случвало, когато са се противопоставяли. 

А онези пък, които се ползват от облагите на дългогодиш-

ното насилие, често забравят и обичат да забравят как се придо-

биват такива облаги. В същото време трябва само да си припом-

ним историята – не за успехите на различни династии и владетели, 

а истинската история на потисничеството на мнозинството от 

страна на една шепа хора, – за да разберем, че в основата си 

всички предимства на богатите пред бедните произлизат не от 

нещо друго, а от пръчки, затвори, каторги, убийства. Трябва само 

да помислим за непрестанния, упорит стремеж на хората на на-

шето време да повишават благосъстоянието си, който ги ръко-

води, за да се убедим, че предимствата на богатите пред бедните 

не биха могли и не са вследствие на нещо друго. 

Може да има потисничество, побои, затвори, екзекуции, ко-

ито не целят привилегии за богатите класи (макар и много рядко), 

но можем спокойно да кажем, че в нашето общество, където на 

всеки един доволен, живеещ охолно човек, има десет измъчени от 

работа, страдащи заедно със семействата си, алчни и завистливи 

към предимствата на богаташите, целият им разкош и излишни 

преимущества пред обикновените работници се придобиват и 

поддържат само с изтезания, затвори, екзекуции. 

Най-безсрамната измама 

Влакът, който срещнах на 9 септември, пътуващ към гладу-

ващите селяни с войници, пушки, бойни патрони и пръчки, за да 
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осигури на богатия земевладелец малката гора, отнета от селяните – 

ненужна на него и ужасно нужна на тях, – с поразителна очевид-

ност доказваше до каква степен хората са развили способността 

си да вършат най-противни на убежденията и съвестта им дела, 

без да го виждат. 

Извънредният влак се състоеше от един вагон първа класа 

за губернатора, чиновниците и офицерите и няколко товарни, на-

тъпкани с войници. Младите и здрави момчета в нови униформи 

се бяха скупчили изправени или с провесени крака през широко 

разтворените врати. Едни пушеха, други се блъскаха, шегуваха, 

смееха се с оголени зъби, трети чоплеха семки и самоуверено 

плюеха шлюпките. Някои от тях търчаха по платформата към ка-

чето с вода, за да се напият, и срещайки офицерите, намаляваха 

темпото, правеха глупавите си жестове с ръка на челото и със се-

риозни лица, сякаш правят нещо не само разумно, но и много 

важно, минаваха покрай тях, проследявайки ги с поглед, а след 

това още по-весело тичаха нататък, като потропваха по дъските на 

платформата, смеейки се и побутвайки се, както е характерно за 

здрави, добри и млади момчета, придвижващи се от едно място на 

друго във весела компания. Отиваха да убиват гладните си бащи 

и дядовци, а сякаш бяха тръгнали на някаква веселба или поне по 

най-обикновени дела. 

Същото впечатление правеха и нагиздените чиновници и 

офицери, разпръснати по платформата и в салона на първа класа. 

На отрупаната с бутилки маса седеше началникът на цялата експе-

диция в полувоенната си униформа – губернаторът. Ядеше нещо и 

спокойно разговаряше с околните за времето, като че ли го очак-

ваха някакви прости и обикновени дела, които не можеха да нару-

шат спокойствието и интереса му към променящото се време. 

Встрани от масата, без да се храни, седеше генерал от жандар-

мерията с непроницаем, но унил вид, сякаш отегчителните формал-

ности го измъчваха. От всички страни се движеха и шумяха офицери 

в красиви, украсени със злато униформи – едни допиваха бутилка 

бира, седнали на някоя маса; други, застанали до бюфета, закусваха 

пай, изтръскваха падналите върху мундирите им трохи и със самоу-

верен жест подхвърляха монета; трети подскачаха от крак на крак 

пред вагоните на нашия влак и се заглеждаха в женските лица. 
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Всички те отиваха да убиват или изтезават гладните и без-

защитни селяни, онези същите, които ги хранят, и изглеждаха, ся-

каш със сигурност знаят, че правят нещо наистина необходимо, 

дори донякъде се гордееха, че го правят. 

Какво е това? 

Всички тези хора бяха на половин час път от мястото, къ-

дето щяха бъдат принудени да вършат най-ужасни дела – да уби-

ват или измъчват невинни, собствените си братя, за да предадат 

на богаташчето 3000 рубли, които е отнел от цяло общество 

гладни селяни и които не са му нужни, но те спокойно приближа-

ваха към началото на тези ужаси. 

В никакъв случай не може да се каже, че всички тези чинов-

ници, офицери и войници не са знаели какво им предстои и с каква 

цел отиват, защото са се подготвяли предварително. Губернаторът 

е трябвало да разпореди закупуването на брезови пръчки, чинов-

ниците е трябвало да ги купят, да се пазарят и да опишат разхо-

дите, военните са давали, получавали и изпълнявали заповеди във 

връзка с бойните патрони. Всички са знаели, че ще изтезават, а 

може би и ще убиват своите измъчени от глад братя и че ще за-

почнат да го правят след около час. 

А да се каже, че вършат такива неща, защото са убедени в 

нуждата да поддържат държавното устройство, както постоянно 

повтарят, би било несправедливо, тъй като, първо, всички тези 

хора едва ли някога изобщо са обмисляли такава нужда; второ, 

няма как да бъдат убедени, че делата, в които участват, служат 

за поддържане, а не за разрушаване на държавата; и трето, всъщ-

ност мнозина от тях, ако не и всички, не само никога няма да 

пожертват спокойствието и радостта си в името на държавата, но 

и не ще пропуснат възможност да се възползват от каквото и да 

било в неин ущърб. Значи не го правят заради отвлечения дър-

жавен принцип. 

Тогава защо? 

Нали познавам всички тези хора. Ако не лично, то съм приб-

лизително наясно с техните характери, минало, начин на мислене. 

Нали и те имат майки, някои – жени и деца. Нали ако не всички, 

то поне повечето са добри, кротки, често нежни и мразещи наси-

лието, да не говорим за убийствата на хора и изтезанията на 
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животни, които мнозина са неспособни да извършват; и нали 

всички изповядват християнството и смятат жестокостта към без-

защитните за отвратително и срамно дело. Нали в нормалния си 

живот нито един от тях не само не е в състояние заради собстве-

ната си нищожна изгода да направи и една стотна от това, което 

орловският губернатор е причинил на хората, но и ще се обиди, 

ако някой го предположи. 

И все пак ето ги, на половин час път от мястото, където не-

избежно ще бъдат доведени до нуждата да го направят. 

Защо? 

Не само пътниците в този влак са готови да убиват и изтеза-

ват, но и всички, които са предприели тази операция: земевладеле-

цът, управителят, съдията; които са я предписали в Петербург и са 

издали заповеди, свързани с нея: министърът, царят – всички те 

също добри хора, изповядващи християнството. Как биха могли да 

го направят, знаейки последствията? И как биха могли неучаства-

щите зрители, които обикновено се възмущават от насилието, дори 

и от измъчването на кон, да позволят да се вършат такива ужасни 

дела? Как е възможно да не се разбунтуват срещу тях, да не заста-

нат на пътя и да не заявят: „Не, няма да позволим да се изтезават и 

убиват гладуващи селяни само защото не се отказват от послед-

ното си имущество, отнето им с измама! Няма да го допуснем!“? 

Но не само никой не го прави, а напротив, повечето от тях – и учас-

тниците, и започналите делото (управителят, земевладелецът, съ-

дията), и разпоредителите (губернаторът, министърът, царят) – са 

съвършено спокойни и дори не изпитват угризения на съвестта. 

Както изглеждаше, всички тези, които отиваха да извършват звер-

ствата, също бяха спокойни. 

Повечето от зрителите, като че ли с нищо незаинтересовани 

от случая, гледаха хората, готвещи се да извършат тези отврати-

телни дела, по-скоро със съчувствие, отколкото с неодобрение.  

Във вагона заедно с мен пътуваше търговец на дървен мате-

риал – селянин, който директно и на висок глас изрази подкрепата 

си за изтезанията, които се готвеха за селяните: „Не може да не се 

подчиняват на началството, нали затова е началство. Ето, почакай, 

ще ги усмирят и ще престанат да се бунтуват. Така им се пада!“. 

Защо? 
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Да се каже, че всички тези хора – подбудители, участници, 

косвени съучастници в това начинание – са такива негодници, че 

дори знаейки цялата му мерзост, те все пак (някои за заплата или 

облаги, други от страх от наказание) вършат дела, противни на 

техните убеждения, също не е възможно. В определени ситуации 

всички те умеят да отстояват убежденията си. Нито един от тези 

служители няма да открадне чанта, няма да прочете чуждо писмо, 

няма да понесе оскърбление, без да поиска отплата. Нито един от 

тези офицери няма да се съгласи да мами на карти, да не плати 

дълга си на карти, да предаде другар, да избяга от бойното поле, 

да захвърли знаме. Нито един от тези войници не би посмял да 

изплюе причастието, не би посмял дори да яде месо на разпети 

петък. Всички те са готови да понесат всякакви лишения, страда-

ния, опасности, само и само да не вършат нещо, което считат за 

лошо. Следователно у тях има противодействаща сила, когато 

трябва да направят нещо противно на своите убеждения. 

Още по-неправилно е да се каже, че всички те са такива зве-

рове, че за тях е свойствено и лесно да вършат подобни дела. Стига 

само да поговорите с тях, за да разберете, че и земевладелецът, и 

съдията, и министърът, и царят, и губернаторът, и офицерите, и 

войниците в дълбините на душата си не само не одобряват такива 

дела, но и когато им напомните за тяхното значение, те страдат, 

осъзнавайки участието си в тях. Просто се опитват да не мислят за 

това. Стига само да поговорите с всеки един участник – от земевла-

делеца до последния стражар и войник, – за да разберете, че дъл-

боко в душата си той е наясно с тези злини, наясно е, че би било по-

добре да не участва в тях, и това го измъчва. 

Една либерална дама, която пътуваше с нас в същия влак, 

като видя губернатора и офицерите в салона на първа класа и научи 

за целта на пътуването им, започна да ругае днешното устройство, 

нарочно високо, за да чуят замесените и да се засрамят. На всички 

им стана неловко. Не знаеха накъде да гледат, но никой не ѝ въз-

рази. Престориха се, че не реагират на празни думи, но по лицата и 

блуждаещите им очи си личеше, че всички са засрамени. Същото 

забелязах и при войниците. Те знаеха, че делата, които им предсто-

еше да извършат, са зли дела, но не искаха да мислят за това. 

Когато търговецът на дърва започна да говори, мисля, 
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неискрено, а само за да покаже своята цивилизованост, за необходи-

мостта от такива мерки, всички войници наоколо се отвърнаха от 

него, преструваха се, че не го чуват, и се мръщеха. Тези хора, вклю-

чително и техните съучастници в такива дела, като земевладелеца, 

управителя, министъра, царя, дори пътниците във влака и всички 

други, които не участват, а само наблюдават, са наясно, че са зли 

дела, и се срамуват от тях, срамуват се дори заради присъствието си 

в тях. Тогава защо са ги вършили и ги вършат пак, защо ги търпят? 

Попитайте това земевладелеца, предприел първите стъпки, 

и съдията, постановил макар и формално законно, но очевидно 

несправедливо решение, и управителя, предписал изпълнението, 

и войниците, и стражарите, и селяните, които ще извършат злоде-

янията със собствените си ръце – ще бият и убиват своите братя. 

Всички те – и подбудители, и съучастници, и извършители, и наб-

людатели в тези престъпления – по същество ще отговорят по 

един и същ начин. Командващите, подбудителите, съучастниците 

и разпоредителите ще кажат, че вършат каквото вършат, защото е 

нужно за поддържането на съществуващия порядък, а съществу-

ващият порядък пък е нужен за благото на отечеството и човечес-

твото, за да бъде възможен общественият живот и заради движе-

нието на прогреса. Хората от нисшите съсловия, селяните и вой-

ниците, онези, които ще трябва да приложат насилието със собст-

вените си ръце, ще кажат, че вършат каквото вършат, защото е 

предписано от висшето началство, а то знае какво прави. А това, 

че началството се състои точно от същите хора, които трябва да 

бъдат началство и които знаят какво правят, им се струва несъм-

нена истина. Ако пък допуснат възможността за грешка или заб-

луждение, то е само по отношение на по-нисшата власт; висшата, 

от която произтича всичко, им се струва несъмнено непогрешима. 

Въпреки че началниците и подчинените обясняват мотивите 

за делата си по различни начини, и едните, и другите еднакво смя-

тат, че правят каквото правят, защото сегашният порядък е точно 

порядъкът, който понастоящем е необходим и трябва да същест-

вува, следователно неговото поддържане е свещен дълг на всеки. 

Мотивът, който участниците в държавното насилие привеж-

дат в свое оправдание винаги и във всяка ситуация, се основава на 

същото признаване на необходимостта и следователно на неиз-
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менността на съществуващото устройство: тъй като е неизменно, 

отказът на отделния човек да изпълнява възложените му задълже-

ния няма да промени същността на делата, а само ще наложи под-

мяната му с друг човек, способен да ги изпълни по-лошо, т.е. още 

по-жестоко, още по-вредно за насилваните. Именно тази увереност, 

че настоящият порядък е необходим и следователно неизменен, а 

неговото поддържане е свещен дълг на всеки, дава повод на хората, 

добри и нравствени в личния си живот, да участват с повече или по-

малко чиста съвест в такива дела като това в Орел, за каквото се 

подготвяха пътниците в тулския влак.  

Но на какво се основава тази увереност? 

Ясно е, че за земевладелеца е приятно и желателно да вярва, 

че съществуващият ред е необходим и неизменен, защото му оси-

гурява доходи от неговите стотици и хиляди декари и му дава въз-

можност да води своя привичен, празен и разкошен живот. Ясно 

е, че и съдията охотно вярва в същото, защото получава 50 пъти 

повече и от най-трудолюбивия черноработник. Ясно е и за висшия 

съдия, чиято заплата е повече от 6000 рубли, както и за всички 

висши чиновници. Само при това устройство един губернатор, 

прокурор, сенатор, член на разни съвети би могъл да получи сво-

ите няколко хиляди рубли месечно възнаграждение, без което той 

и семейството му щяха да са напълно загубени, тъй като със сво-

ите способности, трудолюбие и знания не би могъл да получи и 

частичка от парите, които получава на поста си. В същото поло-

жение е и министърът, и царят, и всеки друг във висшата власт, с 

единствената разлика, че колкото по-висша и по-изключителна е 

тяхната позиция, толкова по-наложително е за тях да вярват в не-

обходимостта и неизменността на съществуващия ред, тъй като 

извън него те не само няма да получат същата длъжност, но и ще 

изпаднат под всички останали. 

Човек, доброволно станал стражар за десет рубли заплата, 

която лесно би могъл да получи на всяка друга длъжност, не се 

нуждае особено от запазването на държавното устройство и за-

това може и да не вярва в неговата неизменност. Но крал или им-

ператор, получаващ милиони на своята позиция, който знае, че 

около него има хиляди желаещи да го свалят и да заемат мястото 

му; който знае, че никъде другаде няма да получи такъв доход и 
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такава почит; и който в повечето случаи знае, че при повече или 

по-малко деспотично управление, ако бъде свален, ще бъде съден 

за всичко, което е направил, използвайки властта си, не може да 

не вярва в неизменността и свещеността на настоящия ред. Кол-

кото по-висока, колкото по-изгодна и затова по-несигурна е длъж-

ността, колкото по-страшно и по-опасно е падането от нея, тол-

кова повече човекът, който я заема, вярва в неизменността на съ-

ществуващия порядък и следователно с толкова по-спокойна съ-

вест може да извършва зли и жестоки дела – сякаш не за себе си, 

а за поддържането на този порядък. 

Така е и с всички командващи, заемащи позиции, по-из-

годни от тези, които биха могли да заемат без държавния строй, 

от най-нисшите полицейски чиновници до най-висшите власти. 

Всички те повече или по-малко вярват в неизменността на сегаш-

ното устройство главно защото то е изгодно за тях. 

Но какво кара селяните и войниците от най-ниското стъпало 

на тази стълба, неполучаващи никаква изгода и стоящи на предела 

на поносимото подчинение и оскърбление, да вярват, че съществу-

ващият порядък, вследствие на който се намират в такова неприем-

ливо и унизително положение, е именно онзи необходим порядък, 

който трябва да бъде подкрепян, вършейки заради него зли, проти-

воречащи на съвестта им дела? Какво ги кара да правят фалшиви 

заключения, че едно такова устройство е неизменно и следователно 

трябва да бъде поддържано, когато е очевидно, че е точно обрат-

ното – то е неизменно само защото те го поддържат? Какво кара 

хората, взети вчера от нивата и ралото, днес облечени в тези безоб-

разни, неприлични дрехи със сини якички и златни копчета, да хва-

нат пушки и саби и да убиват гладните си бащи и братя? Те реално 

нямат никаква изгода и няма никаква опасност да загубят положе-

нието си, защото то е по-лошо от това, от което са били взети. 

Началниците от висшите класи – земевладелци, търговци, 

съдии, сенатори, губернатори, министри, царе, офицери – участ-

ват в злодеяния, поддържайки съществуващия ред, защото е изго-

ден за тях. Също така всички те, често мили, кротки хора, се чув-

стват способни на такива дела и защото участието им се ограни-

чава до подстрекателства, решения, заповеди – не вършат сами 

това, за което подстрекават, решават и заповядват да се върши. 
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Най-често дори не виждат изпълнението на злодеянията, които са 

разпоредили. 

Но нещастниците от нисшите съсловия, които нямат никаква 

изгода от настоящото устройство, дори напротив, в него те са най-

презрените, и въпреки това продължават да го поддържат, като със 

собствените си ръце изтръгват хора от техните семейства, връзват 

ги, затварят ги в каторги, охраняват ги, разстрелват ги. Защо го пра-

вят? Какво ги кара да вярват, че съществуващият ред е неизменен 

и трябва да го подкрепят? Нали цялото насилие се основава само на 

тях, на тези хора, които със собствените си ръце бият, връзват, зат-

варят, убиват. Нали ако ги нямаше тях – войници или стражари, въ-

обще въоръжените, готови да насилват и убиват по заповед, – ни-

кой началник, подписващ смъртни присъди, доживотни затвори и 

каторги, никога нямаше да се реши сам да беси, затваря, измъчва 

дори една хилядна от онези, които сега, седейки спокойно в каби-

нета си, нарежда да бъдат бесени и измъчвани по всевъзможни на-

чини само защото не вижда нищо, не го извършва самият той, а ня-

какви послушни изпълнители някъде далеч от него. 

Нали всички тези несправедливости и жестокости, които са 

станали традиция в настоящия живот, са станали традиция само 

защото има хора, винаги готови да ги подкрепят. Нали ако не бяха 

те, не само нямаше кой да насилва всички тези огромни изтерзани 

маси, но и началниците никога не биха посмели да разпоредят 

нещо такова, дори не биха посмели да мечтаят за всичко това, ко-

ето сега с увереност разпореждат. Нали ако не бяха тези, които по 

заповед на своя началник са готови да измъчват и убиват, никой 

никога не би посмял да твърди това, което сега с увереност твърдят 

всички неработещи земевладелци: че земята, обкръжаваща загива-

щите от безимотност селяни, е собственост на някой, който не я 

обработва; че мошенически събраните запаси от зърно трябва да 

се пазят непокътнати сред умиращото от глад население, защото 

търговецът се нуждае печалби, и т.н. Нали ако не бяха тези, които 

по заповед на своя началник са готови да измъчват и убиват, на 

земевладелеца никога не би му хрумнало да отнеме гора, която се-

ляните са отгледали, а на чиновниците – да считат за законни зап-

латите си, събирани от изгладнелите селяни за това, че ги потискат, 

да не говорим че и за да ги наказват със смърт, затвор или заточе-
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ние само защото някои от тях опровергават лъжите и проповядват 

истината. Нали всичко това се изисква и върши единствено защото 

командващите са напълно уверени, че винаги имат подръка пос-

лушни въоръжени, готови да изпълнят нарежданията им за мъче-

ния и убийства. 

Нали само заради това съществуват такива дела, каквито са 

вършили всички тирани от Наполеон до последния ротен коман-

дир, който стреля в тълпата, оглупял от властта си над раболеп-

ните, готови да направят каквото им бъде наредено. Следователно 

цялата сила е у хората, които прилагат насилие със собствените 

си ръце – онези, които служат в полицията и армията, особено у 

войниците, тъй като полицията върши работата си само когато 

войската стои зад нея. 

И така, какво принуждава тези добри хора да вършат 

ужасни дела със собствените си ръце без никаква изгода; добри 

хора, от които зависи всичко; какво ги е довело до невероятната 

заблуда, че настоящият порядък, така неизгоден, разрушителен и 

мъчителен за тях, е именно този порядък, който трябва да същес-

твува? Кой ги е подвел така ужасно? Не може да са уверили сами 

себе си, че трябва да правят нещо, което е не само мъчително, не-

изгодно и пагубно за тях и за цялото им съсловие, съставляващо 

90% населението, но и противно на тяхната съвест. 

Как ще убиваш хора, когато Божият закон гласи: „Не уби-

вай!“, питах много пъти различни войници, поставяйки ги в не-

ловко положение, като им напомнях това, за което не биха искали 

да си спомнят. Те знаеха, че и Божият закон е задължителен, и во-

енната служба е задължителна, но никога не се бяха замисляли и 

не бяха откривали противоречието. Смисълът на плахите им отго-

вори винаги се състоеше приблизително в това, че убийствата по 

време на война и екзекуцията на престъпници по разпореждане на 

правителството не влизат в общата забрана на убийствата. Но ко-

гато им казвах, че в Божия закон такова изключение не е напра-

вено, и споменавах задължителното за всички християни учение за 

братство, прошка и любов, което по никакъв начин не може да 

бъде съвместено с убийствата, хората от народа обикновено се съг-

ласяваха, но от своя страна ми задаваха въпроса: защо при нужда 

правителството, което според техните представи не би могло да 
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греши, дава такива разпореждания на войските и ги изпраща на 

война да убиват или да екзекутират престъпници? Когато отгова-

рях, че правителството греши, те още повече се смущаваха или 

прекратяваха разговора, или ми се дразнеха. 

Веднъж един руски войник ми каза: „Значи са намерили такъв 

закон. Явно архиереите знаят не по-зле от нас“. След което се по-

чувства по-спокоен, напълно уверен, че неговите ръководители са 

намерили същия закон, на който са служили неговите предци, царе, 

наследници на царе и милиони хора и на който той самият служи, и 

че в моите думи има някаква хитрост или тънкост като гатанка. 

Всички хора от нашия християнски свят несъмнено знаят – 

и по традиция, и от откровения, и от неоспоримия глас на съ-

вестта, – че убийството е едно от най-ужасните престъпления, ко-

ито само човек може да извърши, както се казва в Евангелието, и 

че грехът на убийството не може да бъде ограничен до определени 

личности, т.е. не може да е грях да убиваш едни, но да не е грях 

да убиваш други. Всеки знае, че ако убийството е грях, то винаги 

е грях, независимо спрямо кого се извършва, точно както е грехът 

на прелюбодеянието, кражбата и всеки друг, но в същото време 

още от детството и младостта си вижда, че убийството не само се 

признава, но и се благославя от онези, които е привикнал да смята 

за свои духовни, поставени от Бога водачи; вижда също, че него-

вите светски ръководители със спокойна увереност подготвят 

убийства, носят оръжия за убийства и изискват от всички да учас-

тват в убийства в името на гражданския, дори на Божия закон, и 

се гордеят с това. 

Хората усещат, че тук има някакво противоречие, и като не 

могат да го разгадаят, неволно приемат, че то идва единствено от 

тяхното невежество. А грубостта и очевидността на противоречи-

ето подкрепя това убеждение – те не могат да си представят, че 

техните просветители и учени могат да проповядват с такава уве-

реност две толкова противоположни положения: задължението да 

се спазва християнският закон и убийството. Не е възможно за 

едно обикновено, неопорочено дете, а после младеж да си предс-

тави, че тези хора, които толкова високо цени и които смята или 

за свещени, или за учени, са способни да го мамят така безсрамно 

с каквато и да било цел. 
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Но точно така се е постъпвало и се постъпва с всички. Това 

се прави, първо, спрямо работещите, които нямат време да разре-

шават сами нравствени и религиозни въпроси, като още от детст-

вото и до старостта им се внушава с примери и преки поучения, че 

изтезанията и убийствата са съвместими с християнството и че за-

ради определени държавни цели не само са допустими, но и се на-

лага да се прилагат; второ, спрямо младежите, които са избрани по 

набор, със задължителна военна служба или са наети, като им се 

внушава, че да изтезават и убиват със собствените си ръце е техен 

свещен дълг и дори доблестно дело, достойно за похвала и награда. 

Общата измама се разпространява сред масите чрез всички 

катехизиси и заменилите ги книги, които сега служат за задължи-

телно обучение на децата, където се казва, че насилието, т.е. изте-

занията, затворите и екзекуциите, както и убийствата по време на 

междуособна или външна война, имащи за цел да поддържат и за-

щитават съществуващото държавно устройство (каквато и да е то: 

автократично, монархическо, конвент, консулство, империя на този 

или онзи Наполеон или Буланже, конституционна монархия, ко-

муна или република), са напълно законни и не противоречат нито 

на нравствеността, нито на християнството. Всички катехизиси и 

книги, използвани в училищата, твърдят това и хората са толкова 

уверени в истинността му, че растат, живеят и умират с подобно 

убеждение, без нито веднъж да се усъмнят в него. А всъщност то е 

една измама – обща измама спрямо всички хора или частна измама 

спрямо избрани по един или друг начин войници и полицаи, които 

със собствените си ръце изпълняват изтезанията и убийствата, не-

обходими за поддържане и защита на съществуващия строй. 

Във всички военни устави се твърди приблизително съ-

щото, каквото и в руския: „Точно и безпрекословно да се изпъл-

няват нарежданията на началството означава получената заповед 

да се изпълни съвсем конкретно, без да се разсъждава дали е 

добра, или не, дали е възможна, или не. Само началникът носи 

отговорност за последиците от своята заповед“ (т. 87); „Подчине-

ният не трябва да изпълнява нареждането само когато ясно вижда, 

че докато го прави, нарушава [тук неволно си мислите, че ще 

стане дума за Божия закон, но нищо подобно] клетвата, верността 

и службата на царя“ (т. 88). 
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В общи линии се казва, че човек, бидейки войник, може и е 

длъжен да изпълнява всички заповеди на своя началник, които за 

него са свързани основно с убийства, а това означава да нарушава 

всички божествени и човешки закони, но не и верността и службата 

си на някой, който в момента случайно е на власт. Така пише в рус-

кия военен устав и абсолютно същото, макар и с други думи – във 

всички останали. А то и не може да бъде другояче, защото по съ-

щество цялото могъщество на войската и държавата се основават 

именно на тази измама, при която хората се освобождават от под-

чинение на Бога, или на съвестта им, за да се подчиняват на слу-

чаен началник. 

Ето каква е основата на онази странна увереност на нисшите 

съсловия, че съществуващият разрушителен за тях порядък е 

точно такъв, какъвто трябва да бъде, и че затова те са длъжни да 

го поддържат с изтезания и убийства. Тяхното убеждение се ба-

зира на съзнателната измама, която висшите класи извършват 

спрямо тях. И няма как да бъде иначе. За да може най-нисшите, 

най-многобройните маси от хора да бъдат заставени да потискат 

и измъчват сами себе си, като същевременно извършват действия, 

противни на съвестта им, е необходимо те да бъдат мамени. Така 

и се прави. 

Наскоро отново станах свидетел на откритото прилагане на 

тази безсрамна измама и отново се изненадах колко безпрепятст-

вено и нагло се извършва. В началото на ноември, докато вървях из 

Тула, пред вратата на общинското управление видях позната гъста 

тълпа, откъдето се чуваха едновременно пиянски гласове и жален 

вой на майки и съпруги. Набираха се новобранци. Както винаги, не 

можех да отмина това зрелище – привличаше ме с някакво зло-

кобно очарование. Отново влязох в тълпата, стоях, гледах, разпит-

вах и се изненадвах от лекотата, с която се извършваше това най-

ужасно престъпление посред бял ден и в голям град. 

Както и през предишните години, във всички населени 

места и селца от 100-милионна Русия до 1 ноември от списъците 

с подлежащи на военна служба кметовете подбрали момчета, 

често техни синове, и ги довели в града. По целия път новобран-

ците се наливали необуздано, а старшите не се намесвали, защото 

чувствали, че ако не се опият с вино, ще бъде твърде болезнено за 
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тях да се захващат с такова безумно дело, оставяйки жените и май-

ките си и отричайки се от всичко свято само за да станат нечии 

безсмислени оръжия за убийства. 

И така, те пътували, пиянствали, псували, пеели, карали се, 

борили се, осакатявали се. После прекарали нощта по кръчмите. 

На сутринта пак пили и се събрали в общинското управление. 

Една част от тях, облечени с нови полушуби и плетени шалове 

около врата, с влажни, пиянски очи, с диви насърчителни викове 

или тихи и унили, се бутаха около вратата между разплаканите 

майки и съпруги и си чакаха реда (именно тогава се извършваше 

самият прием, т.е. прегледът на приетите новобранци); друга част 

се тълпеше в коридора на чакалнята. 

Комисията работеше бързо. Вратата се отвори, стражарят 

повика Пьотър Сидоров. Момчето потръпна, прекръсти се и влезе 

в малка стая със стъклена врата, където се събличаха призованите. 

Друг новобранец, другар на Пьотър Сидоров, излезе гол от коми-

сията и с трепереща челюст се облече набързо. По лицето му се 

виждаше, че е взет. Пьотър искаше да го пита нещо, но беше 

пришпорен да се съблече възможно най-бързо. Той свали полушу-

бата, събу ботушите с крак, съблече жилетката, изхлузи ризата 

през главата и с изпъкнали ребра, гол, треперещ и миришещ на 

вино, тютюн и пот, с боси крака влезе при комисията, без да знае 

къде да дене голите си жилави ръце. 

В залата, на видно място точно насреща, в голяма златна 

рамка висеше портрет на царя в мундир с лента, а в ъгъла – малък 

портрет на Христос в риза и трънен венец. В средата на стаята 

имаше покрита със зелено сукно маса, върху която бяха разхвър-

ляни книжа, и нещо триъгълно с орел, наречено огледало. Начал-

ниците седяха около масата уверени и спокойни. Единият пу-

шеше, другият прелистваше книжа. Щом Сидоров влезе, стража-

рят го приближи и го избута под ръстомера, повдигна брадичката 

му, изправи краката му. Дойде някакъв с цигара – докторът – и без 

да поглежда новобранеца, отвратен започна да докосва тялото му, 

мери, пипа, заповяда му да диша, да каже нещо, после нареди на 

стражаря да отвори устата му. Друг записваше. Накрая, без нито 

веднъж да е погледнал момчето в очите, каза: „Годен! Следва-

щият!“ и с уморен вид пак седна на масата. Войниците отново го 
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забутаха, пришпорваха го. Той набързо навлече ризата, не уцели 

единия ръкав, нахлузи как да е панталоните, партенките, боту-

шите, потърси шала, шапката, взе полушубата под мишница и го 

въведоха в друга зала, където го заградиха със скамейки. Зад тази 

скамейки чакаха одобрените. Същият като него младеж от село, 

но от по-далечна губерния, вече войник с пушка и остър щик, го 

пазеше, готов да го намушка, ако реши да бяга. 

Междувременно тълпата от бащи, майки, съпруги, скупчени 

на вратата и блъскани от стражарите, се опитваха да научат кой е 

годен, кой – не. Излезе един негоден и съобщи, че Пьотър е взет; 

чу се писък на младата му жена, за която „взет“ означава раздяла 

за 4–5 години, разпуснат живот на войнишка съпруга като слугиня. 

А по улицата се приближаваше дългокос мъж с отличаващо 

се от всички облекло. Слезе от файтона и се запъти към сградата на 

общинското управление. Стражарите разчистваха пътя му сред 

тълпата: „Попът дойде да ги закълне“. И ето този поп, когото са 

уверили, че е специален, изключителен служител на Христос, 

който в повечето случаи сам не вижда, че участва в измама, влезе в 

залата, където чакаха одобрените, надяна блестящ епитрахил и раз-

пусна върху него дългите си коси, отвори същото Евангелие, в ко-

ето клетвата е забранена, взе кръста, онзи кръст, на който е бил раз-

пнат Христос, защото не е направил каквото му е било наредено, 

постави ги на аналоя и всички нещастни, беззащитни и измамени 

деца започнаха да повтарят след него измислиците, които той 

смело и привично произнасяше. Той четеше, а те повтаряха: „Обе-

щавам и се заклевам във всемогъщия Бог пред неговото свето Еван-

гелие…“ и т.н., да защитавам, т.е. да убивам всички онези, които 

ми е заповядано да убия, и да изпълнявам нарежданията на хора, 

които не познавам и на които съм нужен само за да върша нужните 

за тях зверства, за да се държат на постовете си и да потискат моите 

братя. Всички одобрени за служба момчета повториха тези безс-

мислени диващини и така нареченият „отец“ си тръгна с увере-

ността, че правилно и съвестно е изпълнил дълга си, а измамените 

деца вече бяха убедени, че абсурдните и неразбираеми думи, които 

току-що бяха произнесли, са ги освободили от човешките им задъл-

жения в момента и за времето на тяхната служба и са ги обвързали 

с нови, по-наложителни войнишки задължения. 
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Всичко това се вършеше публично и никой не извика на из-

мамниците и измамените: „Опомнете се и се разотивайте, защото 

участвате в най-долната и най-коварна лъжа, която погубва не 

само телата, но и душите ви!“. 

Никой не го направи, напротив, когато всички бяха одобрени 

и трябваше да бъдат пуснати, военният началник, сякаш за да се по-

диграе, самоуверено и величествено влезе в залата, където бяха зат-

ворени измамените пияни момчета, и някак по войнишки им изк-

рещя: „Здравейте, момчета! Поздравявам ви с вашата царска 

служба!“. А те, горкичките (като че ли някой вече ги беше научил), 

мърмореха нещо на необичаен, полупиянски език, сякаш се радваха. 

Междувременно тълпата от бащи, майки, съпруги стоеше 

пред сградата и чакаше. Жените бяха вперили разплакани очи във 

вратата. И ето, тя се отвори и новобранците започнаха да излизат – 

и Пьотър, и Иван, – залитат и се клатушкат, и се опитват да не 

поглеждат роднините. Разнесе се вой на майки и съпруги. Едни се 

прегръщаха и плачеха, други се държаха, трети утешаваха. Май-

ките и съпругите, вече знаейки, че остават сиротни и без прехрана 

за три, четири, пет години, виеха и се жалваха. Бащите говореха 

малко, само въздишаха и цъкаха с език със съжаление, защото 

бяха наясно, че вече няма да видят помощниците, които са отгле-

дали и изучили, кротките работещи земеделци, каквито са били, а 

в повечето случаи – развратени, отвикнали от простия живот вой-

ници контета, каквито щяха са се върнат. 

Цялата тълпа се настани по шейните и тръгна надолу по 

улицата към хановете и кръчмите; шумът се засили още повече – 

песни, ридания, пиянски викове, жалвания на майки и съпруги, 

звуци от хармоника, ругатни. Всички се отправиха към кръчми и 

гостилници, приходите от които постъпваха в правителството, и 

пиянството щеше да продължи, заглушавайки в съзнанието им 

беззаконността на това, което им се причиняваше. 

Щяха да останат по домовете си още две-три седмици и пре-

димно щяха да гуляят, т.е. да пиянстват. 

В уречения срок щяха да ги съберат, набутани на едно място 

като добитък, и да започнат да ги обучават на войнишки упраж-

нения и техники. Щяха да ги обучават същите момчета като тях, 

но измамени и озверели по-рано, преди две-три години, със 
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същите средства – измами, оглупяване, ритници, водка. Нямаше 

да мине и година и психично здравите, умни, добри деца щяха да 

станат същите диваци като своите учители. 

„Ами ако арестантът е твой баща и реши да бяга?“ – попитах 

един млад войник. „Мога да го намушкам с щика – отговори той 

с особен, отвлечен войнишки глас. – А ако се отдалечи, трябва да 

стрелям“ – добави, очевидно горд с това, че знае какво да прави, 

ако баща му започне да се отдалечава. 

А когато един добър млад човек бъде доведен до състояние, 

по-нисше от това на звяра, той вече е станал такъв, какъвто е нужен 

на онези, които го използват като инструмент за насилие. Той е го-

тов. Погубен е човек и е създадено ново оръжие за насилие. 

Това се прави всяка година, всяка есен, навсякъде, в цяла 

Русия, посред бял ден и в големия град, пред очите на целия на-

род, и измамата е толкова изкусна, толкова хитра, че всеки я 

вижда, в дълбините на душата си знае цялата ѝ мерзост и ужасни 

последствия, но не може да се освободи от нея. 

Ще стрелят ли по тях? 

Когато осъзнаете каква ужасна измама се извършва с хо-

рата, започвате да се чудите как е възможно учители на християн-

ската религия и морал, младежки възпитатели или просто добри и 

разумни родители, каквито винаги има, да проповядват в общест-

вото някакво нравствено учение, в което всички църкви и прави-

телства открито признават, че изтезанията и убийствата са необ-

ходимо условие за живота на хората, че се налага сред тях винаги 

да има готови да убиват братята си и че всички ние можем и 

трябва да го правим. 

Как тогава да учим децата, младежите, изобщо хората, на 

каквато и да било нравственост, да не говорим за просвещение в 

християнския дух, ведно с доктрината, че убийствата са необхо-

дими за поддържане на общото, на нашето благосъстояние и следо-

вателно законни, и че има хора (част от които всеки от нас може да 

бъде), задължени да изтезават и убиват своите ближни и да извър-

шват всякакви престъпления по волята на онези, в чиито ръцете е 

властта в момента. Ако е възможно и трябва да се изтезава, убива и 

да се вършат всякакви престъпления по волята на онези, в чиито 

ръцете е властта в момента, тогава няма и не може да има 
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нравствено учение, а само правото на силния. И е точно така. Всъщ-

ност именно такова е учението, за някои оправдано с теорията за 

борбата за съществуване, което цари в нашето общество. 

Действително, какво е това нравствено учение, което до-

пуска убийство с каквато и да било цел? То е също толкова невъз-

можно, колкото и всяка математическа теория, в която трябва да 

се приеме, че 2 е равно на 3. А ако се приеме, че 2 е равно на 3, 

може да има само подобие на математика, но не и истинско мате-

матическо знание. Ако се допусне убийството като смъртно нака-

зание – при самоотбрана или във война, – може да има само подо-

бие на нравственост, но не и истинска нравственост. Признава-

нето на живота на всеки човек като свещен е първата и единствена 

основа на всяка нравственост. 

Учението „Зъб за зъб, око за око, живот за живот“ е отме-

нено от християнството, защото то е само оправдание за неморал-

ност, само подобие на справедливост и няма никакъв смисъл. Жи-

вотът е величина, която няма нито тегло, нито мярка и не може да 

бъде приравнена с никоя друга, затова унищожаването на един 

живот заради друг няма никакъв смисъл. Освен това всеки общес-

твен закон би трябвало да е насочен към подобряване на живота 

на хората. Как отнемането на нечий живот би могло да подобри 

живота на всички хора? Унищожаването на живота не е акт на по-

добряване на живота, а акт на самоубийство. Унищожаването на 

нечий живот в името на справедливостта прилича на това, което 

би направил човек, загубил едната си ръка, ако отреже другата в 

името на справедливостта и за да поправи нещастието. 

Да не говорим за греха на измамата, при който най-отврати-

телното престъпление се представя на населението като задълже-

ние; да не говорим за ужасния грях да се използват името и авто-

ритетът на Христос за узаконяване на делото, което той най-силно 

е отричал – клетвата; да не говорим за съблазънта, чрез която се 

погубват не само телата, но и душите на момчетата; да не говорим 

как е възможно хората, които ценят формите на живот и прогреса 

си, дори само с оглед на личната си безопасност, да допускат та-

кава ужасна, безсмислена, жестока и пагубна сила, каквато е едно 

организирано правителство, уповаващо се на армията. И най-жес-

токата, и най-ужасната шайка разбойници не е толкова страшна, 
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колкото е една такава държавна организация. Всеки главатар на 

банда все пак е ограничен от това, че неговите хора запазват поне 

част от човешката си свобода и могат да се възпротивят на дела, 

които са в пълно противоречие със съвестта им. Но за членовете 

на едно добре организирано правителство с действаща армия и 

строга дисциплина няма никакви прегради. Няма ужасяващо прес-

тъпление, което неговите слуги не биха могли да извършат по не-

чия заповед – на Буланже, Пугачов, Наполеон или друг, случайно 

застанал начело на правителството. 

Когато виждате не само новобранци, военни учения и ма-

неври, но и стражари със заредени револвери, часови с пушки с щи-

кове; когато дни наред слушате (както слушам и аз в Хамовники, къ-

дето живея) свистенето и ударите на куршуми, забиващи се в мише-

ните; когато насред град, където всеки произвол и насилие са забра-

нени, където не е разрешена продажбата на барут и лекарства, бър-

зото яздене и лечението без нужната диплома, забелязвате хиляди 

дисциплинирани войници, обучени в убийства и подчинени на един 

човек, се питате как е възможно хора, които ценят безопасността си, 

спокойно да понасят и допускат всичко това. Дори да не вземаме 

предвид вредите и безнравствеността, нали нищо друго не може да 

бъде по-опасно от това? Какво мислят всички онези човеколюбци и 

моралисти, да не говорим за християните и техните пастири, които 

ценят поне собствения си живот, поне собствената си безопасност и 

благосъстояние? Нали тази организация ще продължи да действа по 

същия начин, в чиито и ръце да се намира – днес властта може да е, 

да речем, в ръцете на търпим водач, но утре да я грабне Бирон, Ели-

савета, Екатерина, Пугачов, Наполеон Първи или Трети. А пък и чо-

векът, в чиито ръце е властта, днес все още може да е търпим, но утре 

да стане звяр или мястото му да заеме неговият луд или налудничав 

наследник, като баварския крал или Павел. 

Не само върховните управители, но и всички онези малки 

сатрапи, пръснати навсякъде, разни барановци159, пристави, ротни 

командири, подофицери могат да вършат ужасни зверства, преди 

да успеят да ги сменят, както се случва непрекъснато. Неволно се 

питате: защо хората допускат това – не заради върховни правител-

ствени съображения, а заради собствената си безопасност? 

 
159 От Николай Баранов (1825–1903) – руски офицер, генерал-лейтенант. 
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Отговорът на въпроса е, че не всички го допускат – повечето са 

измамени и подчинени и не могат да допускат каквото и да било. 

Допускат го хората, заемащи изгодни позиции в обществото, само 

при такава организация, защото за тях рискът да пострадат от 

това, че начело на правителството или войската застава някой бе-

зумец или злодей, винаги е по-малък от последствията, които биха 

понесли, ако тази организация бъде унищожена. Съдията, приста-

вът, губернаторът, офицерът остават на своите постове, незави-

симо дали при Буланже, или в република, при Пугачов, или Ека-

терина, но навярно ще ги загубят, ако съществуващият ред, който 

им ги осигурява, се разпадне. Така че те не се боят кой ще ръко-

води организацията на насилието – ще угодничат на всеки; боят 

се само от нейното унищожаване и затова винаги я поддържат, 

макар и понякога несъзнателно. 

Човек често се чуди защо свободни хора, които не са при-

нуждавани от нищо и от никого, така нареченият цвят на общест-

вото, постъпват на военна служба в Русия, Англия, Германия, Ав-

стрия, дори Франция, и търсят възможност да станат убийци! Защо 

нравствени родители изпращат децата си в заведения, където ги 

подготвят за военни дела? Защо майки купуват на момчетата си 

военни шапки, пушки и саби като любими играчки? (Децата на се-

ляните никога не играят на войници.) Защо добри мъже и дори 

жени, които нямат нищо общо с военните дела, се възхищават на 

подвизите на такива като Скобелев и усърдно ги възхваляват? 

Защо хора, които не са принудени по никакъв начин и не получават 

заплата за това, каквито са предводителите в Русия, посвещават 

цели месеци на усърдна работа, за да изпълняват една физически 

тежка и морално най-болезнена задача – да приемат новобранци? 

Защо всички императори и крале носят военно облекло; защо пра-

вят маневри, паради, раздават награди на военни, издигат памет-

ници на генерали и завоеватели? Защо хора, свободни и богати, 

смятат за чест да заемат лакейски длъжности при коронованите 

особи и да се унижават, да ги ласкаят и да лицемерничат, че са убе-

дени в специалното им величие? Защо други, които отдавна не вяр-

ват и не могат да вярват в средновековните църковни суеверия, се-

риозно и неотклонно се преструват на вярващи, поддържайки едно 

кощунствено религиозно учреждение на съблазънта? Защо 
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човешкото невежество се защитава с такава ревност не само от 

правителствата, но и от свободните хора от висшето общество? 

Защо с такава ярост се напада всеки опит да се унищожат религи-

озните суеверия и истинското просвещение на народа? Защо исто-

рици, романисти, поети, които вече нищо не могат да получат за 

ласкателствата си, изобразяват като герои отдавна починали импе-

ратори, крале или военачалници? Защо хора, които наричат себе 

си учени, посвещават целия си живот на формулиране на теории, 

според които да изглежда, че насилието, извършвано от властта 

над населението, не е насилие, а някакво особено право? Защо, 

какво налага една светска жена или художник, привидно незаин-

тересована нито от социалните, нито от военните въпроси, да 

осъжда работническите стачки, да проповядва война и винаги така 

категорично да напада едната страна и да защитава другата? 

Но се чудите на всичко това само докато разберете, че се 

прави единствено защото всички хора от управляващите съсловия 

винаги инстинктивно усещат какво поддържа и какво разрушава 

организацията, която осигурява техните привилегии. Светската 

дама дори не се е замисляла, че ако нямаше капиталисти и войска, 

която да ги защитава, мъжът ѝ нямаше да разполага с пари, а тя 

нямаше да има своите тоалети и предимства в обществото; и ху-

дожникът не се е замислял, че се нуждае от капиталисти, закри-

ляни от армията, за да има кой да купува картините му, но инс-

тинктът, който в този случай заема мястото на разума, ръководи 

безпогрешно и двамата. Точно същият инстинкт ръководи всички 

хора, с малки изключения, които поддържат изгодните за тях по-

литически, религиозни, икономически учреждения. 

Но нима висшите съсловия могат да поддържат този ред на 

нещата само защото е изгоден за тях? Няма начин да не виждат, че 

той сам по себе си е неразумен, вече не отговаря на нивото на съз-

нание на човечеството, не отговаря дори на общественото мнение 

и е пълен с опасности. Не е възможно хората от управляващите 

класи – някои от тях честни, добри, умни, – да не страдат от тези 

вътрешни противоречия и да не виждат опасностите, с които ги зап-

лашва едно такова устройство. Наистина ли всички представители 

на нисшите съсловия, а те са милиони, са способни спокойно да из-

вършват очевидни злодеяния, изтезания и убийства, които са 
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принудени да вършат, само защото се страхуват от наказание? 

Действително е така – нито едните, нито другите нямаше как 

да не виждат неестествеността и неразумността на своите дела, ако 

особеността на държавното устройство не ги криеше от тях. А са 

скрити, защото в извършването на всяко едно от тези злодеяния има 

толкова много подбудители, помощници и съучастници, че в крайна 

сметка никой не се чувства морално отговорен за него. 

Убийците заставят всички присъстващи по време на убийс-

твото да удрят вече убитата жертва, така че отговорността да се 

разпредели между по-голям брой хора. Същото нещо, но органи-

зирано по различен начин, е установено и в държавното устройс-

тво по време на извършването на всички онези престъпления, без 

които неговото съществуване би било немислимо. Държавниците 

винаги се стремят да привлекат най-голям брой обикновени хора 

към най-дейно участие във всички престъпления, които извърш-

ват и които са им нужни. Напоследък това се изразява особено 

ярко в участието на гражданите като съдебни заседатели в съди-

лищата, като войници във войските и като избиратели и предста-

вители в местните управления и законодателните събрания. Точно 

като изплетена от пръчки кошница, на която всички краища са 

така скрити, че е невъзможно да бъдат намерени, чрез държавното 

устройство отговорността за престъпленията е така скрита от хо-

рата, че те не могат да я видят в себе си дори когато извършват 

най-ужасните дела. 

Навремето за злодеянията са били обвинявани тираните, но 

в наши дни се извършват най-ужасните, немислими за нероновци 

престъпления и ние няма кого да обвиним. Едни поискали, други 

решили, трети потвърдили, четвърти предложили, пети доло-

жили, шести предписали, седми изпълнили. Убиват, бесят, поси-

чат жени, старци, невинни, както стана наскоро в Юзовската фаб-

рика в Русия; или разстрелват, убиват, бесят стотици, хиляди, 

както се прави навсякъде в Европа и Америка в борбата срещу 

анархистите и всякакви нарушители на съществуващия ред; или 

бият и убиват милиони, както се случва във войните; или погубват 

душите на хората със затвори и развратен войнишки живот, както 

става постоянно – и никой не е виновен. 

На най-ниското стъпало на обществената стълбица войници 
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с пушки, револвери и саби изтезават и убиват хора и със същите 

мъчения и убийства ги принуждават да стават войници, като са на-

пълно убедени, че отговорността за тези дела е снета от тях от на-

чалството, което ги е разпоредило. На най-високото стъпало царе, 

президенти, министри, събрания предписват изтезания, убийства и 

наемане на войници, като са напълно убедени, че няма как да бъдат 

виновни, тъй като са поставени на мястото си от Бога, или пък об-

ществото, което управляват, изисква такива предписания. По сре-

дата между тях междинни лица се разпореждат с изтезания, убийс-

тва и набиране на войници, като са напълно убедени, че отговор-

ността е снета от плещите им отчасти заради предписанията отгоре, 

отчасти защото такива са изискванията към тях от стоящите на нис-

кото стъпало. Предписващата и изпълняващата власт, лежащи на 

двете граници на държавното устройство, се събират като двата 

края на пръстен, като единият обуславя и поддържа другия (и об-

ратното) и всички междинни звена. 

Без убедеността, че едно или няколко лица поемат цялата 

отговорност за извършваните дела, никой войник не би могъл да 

вдигне ръка да изтезава или убива. Без убедеността, че се изисква 

от целия народ, никой император, цар, президент, събрание не би 

могъл да предпише изтезания и убийства. Без убедеността, че има 

лица над него, поемащи отговорността за делата му, и лица под 

него, изискващи ги за собственото си благо, нито един човек от 

междинните нива не би ги вършил. 

Устройството на държавата е такова, че независимо на кое 

стъпало на обществената стълбица се намира човек, степента на 

неговата невменяемост винаги е една и съща: колкото по-високо 

стои, толкова по-подвластен е на изискванията отдолу и толкова 

по-независим е от разпорежданията отгоре, и обратното. В случая, 

на който станах свидетел, всеки от участниците в делото беше 

толкова по-подвластен на изискванията отдолу и толкова по-

малко – на разпорежданията отгоре, колкото по-висока беше 

длъжността, и обратно. 

Но не стига че всички хора, обвързани с държавната уредба, 

прехвърлят отговорността за делата си един на друг: селянинът, 

взет за войник – на дворянина или търговеца, станал офицер; офи-

церът – на дворянина, станал губернатор; губернаторът – на сина 
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на чиновника или дворянина, станал министър; министърът – на 

члена на царското семейство, станал цар; а пък царят – на всички 

тези чиновници, дворяни, търговци и селяни; и не стига че така се 

освобождават от вината за постъпките си, но и дотолкова губят 

нравственото съзнание за отговорността си, че обединявайки се в 

държавна система и уверявайки – продължително, постоянно и 

усилено – в различността на всички хора като „звезда от звезда“160, 

започват искрено да вярват в това. Така внушават на едни, че не 

са обикновени и не приличат на другите, а са специални и трябва 

да бъдат възвеличавани; докато на други внушават, че стоят на по-

ниско стъпало от останалите и затова трябва да се подчиняват без-

ропотно на предписанията отгоре. 

Именно това неравенство и възвеличаване на едни и унижа-

ване на други лежи в основата на неспособността на хората да 

виждат неразумността на съществуващия порядък на живота, не-

говата жестокост и престъпност; да не виждат измамата, която ня-

кои извършват и на която са подложени други. 

Едните – тези, на които им е внушено, че са обвити в особено, 

свръхестествено величие и значимост – така се опияняват от въоб-

ражаемото си великолепие, че вече не виждат личната си отговор-

ност в делата, които извършват; другите – тези, на които им е вну-

шено, че са нищожни същества, длъжни винаги да се подчиняват – 

в резултат на постоянното унижение изпадат в странно състояние 

на опиянение и раболепие, също не виждат значението на действи-

ята си и губят съзнание за собствената си отговорност; междинните 

– отчасти подчинени на висшите съсловия, отчасти считайки себе 

си за част от тях – се опияняват едновременно и от властта, и от 

раболепието и също губят съзнание за личната си отговорност. 

Стига само да видите замаяния от величието си върховен 

началник на който и да било народ, придружен от своята свита – 

всички върху великолепни, накичени коне, в специални мундири 

и с много отличия, – когато под звуците на тържествена фанфарна 

музика минава пред замръзналите от страхопочитание войници, 

стоящи на пост, за да разберете, че в тези моменти, намирайки се 

в крайно опиянение, както върховният началник, така и 

 
160 „Един е блясъкът на слънцето, друг е блясъкът на луната и друг е блясъкът 

на звездите; а и звезда от звезда се различава по блясък.“ (1 Кор. 15:41) 
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войниците и всички междинни са способни да вършат неща, за 

които никога не биха си и помислили при други обстоятелства. 

Опиянението по време на такива събития като паради, цере-

монии, църковни тържества, коронации е силно, но временно; има 

и друго – хронично, постоянно състояние на опиянение, което об-

хваща еднакво както хора с някаква власт, от царя на трона до 

стражаря на улицата, така и техните замаяни от раболепие подчи-

нени, които винаги им приписват най-голяма значимост и дос-

тойнство, както са правили и правят всички роби, за да оправдаят 

състоянието си. Предимно на тази измама за неравенството и про-

изтичащото от него опиянение от властта и от раболепието се ос-

новава способността на хората, обединени в държавно устройс-

тво, да вършат противоречащи на съвестта им дела без никакви 

угризения. Замаяни от властта и раболепието, всички се предста-

вят на себе си и на другите вече не такива, каквито са в действи-

телност – хора, а като специални, условни същества: дворяни, тър-

говци, губернатори, съдии, офицери, царе, министри, войници, из-

пълняващи вече не обикновени човешки задължения, а най-вече и 

за предпочитане пред човешките: дворянски, търговски, губерна-

торски, съдийски, офицерски, царски, министерски, войнишки. 

И така, земевладелецът, който осъдил хората за гората, е 

направил каквото е направил, само защото си е въобразил, че не е 

обикновен човек, който има същите права на съществуване като 

всички онези селяни, живеещи редом с него, а едър собственик и 

член на дворянското съсловие, вследствие на което и под опияне-

нието от властта той се е почувствал обиден от техните претен-

ции. Само заради това и независимо от последиците, които биха 

могли да произтекат от неговите искания, той изпратил молба за 

възстановяване на мнимото му право. 

По същия начин съдиите, които погрешно присъдили гората 

на земевладелеца, са направили каквото са направили, само за-

щото са си въобразили, че не са обикновени хора като всички ос-

танали и са длъжни по всички въпроси да се ръководят само от 

това, което смятат за истина, и замаяни от властта, представили 

себе си като пазители на правосъдието, неспособни да грешат, а 

замаяни от раболепието – като чиновници, длъжни да изпълняват 

указанията на добре известната книга, наречена закон. 



XII. Заключение 

267 

По същия начин като условни лица, а не каквито са в дейс-

твителност, са се представили на себе си и на другите всички ос-

танали опиянени от властта или от раболепието участници в това 

дело – от царя, подписал съгласие с доклада на министъра, и пред-

водителя, набирал войниците, и свещеника, който ги е измамил, 

до последния войник, готов сега да стреля по братята си. Всички 

те са направили каквото са направили, и се готвят да свършат как-

вото им предстои, само защото се представят на себе си и на дру-

гите не такива, каквито са в действителност – хора, изправени 

пред въпроса дали да участват в дело, което съвестта им осъжда, 

или не; представят се на себе си и на другите като различни ус-

ловни лица: кой – богоизбран, специално същество, призвано да 

се грижи за благосъстоянието на 100 милиона души; кой – предс-

тавител на дворянството; кой – свещеник, получил специална бла-

годат от посвещението си; кой – войник, задължен с клетва да из-

пълнява каквото му наредят, без да разсъждава. 

Единствено под въздействието на опиянението от властта и 

раболепието, произтичащо от техните въображаеми позиции, 

всички тези хора са могли и могат да правят всичко това, което 

правят. Ако не беше твърдото им убеждение, че звания като цар, 

министър, губернатор, съдия, дворянин, земевладелец, предводи-

тел, офицер, войник са нещо наистина съществуващо и много 

важно, нито един от тях не би си и помислил да участва в такива 

дела, без да се ужаси и отврати. Условните им длъжности, устано-

вени и признати преди векове, признавани и сега от цялото обк-

ръжение, обозначавани със специални названия и бляскаво об-

лекло и утвърждавани с различни видове тържественост, която 

въздейства на чувствата, са до такава степен внушени на хората, 

че те, забравяйки обикновените и общи условия на живота, започ-

ват да гледат на себе си и на всички останали само от тази условна 

гледна точка и само тя ги ръководи в оценката им на собствените 

или чуждите действия. 

И така, на напълно психически здрав и вече възрастен мъж 

му се внушава, че е генерал, камерхер161, андреевски кавалер162 

или подобна глупост само защото е облечен в шутовски дрехи, 

 
161 Почетна титла на придворен чиновник в монархическите държави. 
162 Служител с присъден Орден на св. Андрей. 
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закичен е с някаква дрънкулка, ключове на задника или синя пан-

делка, подходяща за наконтени момиченца, и изведнъж той става 

самоуверен, горд и дори щастлив от това; и обратното, ако няма 

такива, става толкова тъжен и нещастен, че даже се разболява, за-

щото е лишен от очакваната дрънкулка или прозвище. Или, което 

е още по-поразително, иначе съвсем здрав психически, млад, сво-

боден и дори подсигурен човек, само защото е наричан съдебен 

следовател или околийски началник, без никакви угризения от-

нема една злощастна вдовица от нейните малки деца, като ги ос-

тавя без майка, арестува я или я хвърля в затвора, тъй като клетата 

жена тайно търгувала с вино и така ощетила хазната с 25 рубли. 

Или, което е още по-изненадващо, иначе разумен и кротък човек, 

само защото е закичен с кокарда163 или носи мундир и му е казано, 

че е стражар или митничар, започва да стреля по хората и нито 

той, нито околните не само не го смятат за виновен, но го смятат 

за виновен, ако не стреля. Да не говорим за съдиите и съдебните 

заседатели, които присъждат смъртни наказания, и за войниците, 

които убиват хиляди без ни най-малко разкаяние само защото им 

е внушено, че те не са просто хора, а съдебни заседатели, съдии, 

генерали, войници. 

Това постоянно, неестествено и странно състояние на хо-

рата в държавния живот обикновено се изразява с думи така: 

„Като човек го съжалявам, но като стражар, съдия, генерал, губер-

натор, цар, войник аз съм длъжен да го измъчвам или да го убия“, 

сякаш може да има някаква дадена или призната позиция, която 

би могла да премахне задълженията, наложени на всеки един от 

нас като човешки същества. 

Например в настоящия случай отиват да убиват и измъчват 

гладни селяни, но признават, че в спора им със земевладелеца те 

са правите (това ми казаха всички началници); наясно са, че селя-

ните са нещастни, бедни и гладни, а земевладелецът е богат и не 

предизвиква съчувствие, но все пак отиват да ги убиват, за да по-

лучат 3000 рубли, само защото си представят, че в конкретния мо-

мент не са хора, а кой – губернатор, кой – чиновник, кой – жандар-

мерийски генерал, кой – офицер, кой – войник, и считат за задъл-

жителни за себе си не вечните изисквания на човешката съвест, а 

 
163 Малък знак, подобен на значка, който се слага на униформена шапка. 
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случайните, временни изисквания на своите офицерски, вой-

нишки длъжности. 

Колкото и да е странно да се каже, единственото обяснение 

за такова удивително явление е, че състоянието на тези хора е като 

на хипнотизирани, на които им е наредено да си представят нещо 

или да влязат в определени условни обстоятелства и да действат 

както биха действали съществата, на които подражават; например 

когато на хипнотизиран човек му е внушено, че е куц, и той за-

почва да куца, или че е сляп, и той започва да не вижда, или че е 

звяр, и той започва да хапе. В такова състояние се намират не само 

хората, пътуващи в този влак, но и всички, които предпочитат да 

изпълняват обществените и държавните си задължения вместо чо-

вешките. Същността на такова състояние е, че под влиянието на 

една-единствена внушена мисъл хората вече не са способни да 

обяснят действията си и затова без да разсъждават, просто вършат 

всичко, което е в съответствие с внушената мисъл и до което са 

доведени чрез пример, съвет или намек. 

Разликата между изкуствено хипнотизираните и тези, които 

са под влияние на държавното внушение, е, че въображаемото със-

тояние на първите е внушено изведнъж от един човек и за най-

кратко време, поради което изглежда рязко и изненадващо, докато 

въображаемото състояние на вторите се внушава постепенно, малко 

по малко, неусетно, още от детинство, понякога не само с години, а 

с цели поколения, и не от един човек, а от всички заобикалящи. 

Но, ще възразят на това, във всички общества мнозинството 

хора – всички деца, всички жени, погълнати от усилията по износ-

ването, раждането и отглеждането им, всички огромни маси работ-

ници, поставени в нужда от напрегнат и изнурителен физически 

труд, всички по природа слаби духом, всички с отслабена духовна 

дейност заради отравяне с никотин, алкохол, опиум или поради 

други причини – никога не са способни да мислят самостоятелно, 

затова се подчиняват или на онези с по-висша степен на разумно 

съзнание, или на семейни предания, или на държавни традиции, 

т.е. на така нареченото обществено мнение, и в това няма нищо 

неестествено и противоречиво. В това наистина няма нищо неес-

тествено и способността на хората, които не могат да мислят 

много, да се подчиняват на указанията на притежаващите по-
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висша степен на съзнание е вечно човешко свойство, в резултат на 

което животът в общество става възможен: малцинството съзна-

телно се подчинява на едни и същи разумни принципи заради съ-

ответствието им с изискванията на ума; мнозинството несъзна-

телно се подчинява на същите принципи само защото са станали 

обществено мнение. Така че това не е нещо неестествено, но само 

докато общественото мнение не се раздвои. 

Има моменти, когато по-висшето съзнание за истината, пър-

воначално открила се на неколцина и постепенно преминала от 

едни хора към други, вече обхваща толкова голяма част от насе-

лението, че предишното обществено мнение, основано на по-

ниско съзнание, започва да се колебае; тогава новото вече е го-

тово, но все още не е установено. Има периоди като пролетта, ко-

гато старото обществено мнение все още не е рухнало, а новото 

все още не е установено; тогава хората започват да обсъждат чуж-

дите и собствените си действия на базата на новото съзнание, но 

междувременно продължават да живеят по инерция, според пре-

данията, подчинявайки се на принципите, които преди са се осно-

вавали на висшата степен на разумно съзнание, но сега вече са в 

явно противоречие с него. Така те навлизат в неестествено, колеб-

ливо състояние, защото, от една страна, чувстват нужда да се под-

чиняват на новото обществено мнение, а от друга, не се решават 

да се отклонят от предишното. 

Именно в такова състояние по отношение на християнските 

истини се намират не само пътниците в този влак, но и мнозинст-

вото хора на нашето време – еднакво и във висшите съсловия, които 

се ползват изключително от изгодните длъжности, и в нисшите, ко-

ито пък се подчиняват безпрекословно на техните нареждания. 

Първите, които вече не разполагат с приемливо обяснение за изгод-

ните си позиции, за да могат да ги запазят, са принудени постоянно 

да си втълпяват нуждата от тях и да потискат в себе си всички онези 

висши, разумни и любящи способности, които носят; вторите, сма-

зани от труд и умишлено опиянявани, се намират под влиянието на 

постоянни и неотклонни внушения от страна на първите. 

Само това може да обясни удивителните явления, с които е 

изпълнен животът ни и чийто поразителен пример ми представиха 

онези, които срещнах на 9 септември – познати за мен, добри, 
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мирни хора, които най-спокойно отиваха да извършат най-зверс-

ките, безсмислени и подли престъпления. Ако съвестта им не 

беше приспана по някакъв начин, нито един от тях не би могъл да 

направи и стотна от това, което се готвеше да направи и най-веро-

ятно скоро щеше да направи. 

Не че нямат съвестта, която им забранява тези дела; такава 

не е имало преди 400, 300, 200, 100 години – хора са били жигос-

вани, изтезавани, изгаряни на кладите; но сега тя е във всички, 

само че е приспана: в началниците и в останалите с изгодни пози-

ции – чрез самовнушение, както го наричат психиатрите, във вой-

ниците и подчинените като цяло – чрез директно съзнателно вну-

шение, хипнотизация от страна на висшите съсловия. 

Съвестта им е приспана, но е вътре в тях и според самовну-

шенията и внушенията, които ги владеят, тя вече говори и е на път 

да се пробуди. 

Тези хора се намират в ситуация, в която би бил един хип-

нотизиран човек, на когото е втълпено и наредено да извърши 

дело, противно на всичко, което смята за разумно и добро – да 

убие майка си или да убие дете. Чувствайки се обвързан с нало-

женото му внушение, на него му се струва, че не може да спре, но 

в същото време, колкото повече се приближава до момента и мяс-

тото на действието, толкова по-силен става приглушеният глас на 

съвестта и той започва все по-силно да се противи, да се гърчи и 

да иска да се събуди. Не може да се каже предварително дали ще 

извърши делото, или не; какво ще надделее – разумното съзнание 

или неразумното внушение. Всичко зависи от относителната сила 

на едното и на другото. 

Точно същото се случва сега с пътниците в този влак и 

изобщо с всички хора, които понастоящем извършват държавно 

насилие и се възползват от него. 

Имало е времена, когато хората са тръгвали да измъчват и 

убиват, за да дадат пример, и наистина са измъчвали и убивали 

без никакво разкаяние и съмнение, а после спокойно, вече убийци, 

са се връщали у дома и са милвали децата, шегували са се, смеели 

са се и са се отдавали на тихи семейни удоволствия. Тогава и на-

силниците, и земевладелците, и богаташите дори не са и предпо-

лагали, че техните ползи имат пряка връзка с тези жестокости. Но 
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сега не е така – хората вече знаят или са близо до това да знаят 

какво правят и защо го правят. И извършителите, и възползващите 

се от тях могат да си затворят очите и да заглушат съвестта си, но 

с отворени очи и незаглушена съвест вече не могат да не виждат 

значението на своите дела. 

Случва се хората да разберат значението на стореното едва 

след като са го извършили; случва се да го разберат и точно преди 

това. Тези, които са разпоредили изтезанията в Нижни Новгород, 

Саратов, Орел и Юзовската фабрика, са го осъзнали едва след като 

делата са били извършени и сега са опозорени пред общественото 

мнение и пред собствената си съвест. Страдат и разпоредителите, 

и изпълнителите. Разговарял съм с войници, които са вършили та-

кива жестокости, и те винаги усърдно отклоняваха разговора, а 

ако говореха, го правеха с недоумение и ужас. Понякога хората се 

опомнят точно преди да започнат насилието. Знам случай с един 

фелдфебел, който по време на усмиряване на тълпата бил бит от 

двама селяни и подал рапорт, но на следващия ден видял други 

изтезания и помолил ротния командир да скъса рапорта и да ги 

освободи. Знам и друг случай, когато войници, определени да из-

вършат разстрел, отказали да се подчинят, и много други, когато 

началници отказали да разпоредят изтезания и убийства. Така че 

хората, които разпореждат насилие и които го извършват, поня-

кога се опомнят много преди делото, понякога – малко преди него, 

понякога – след него. 

Пътниците в този влак са тръгнали да измъчват и убиват 

братята си, но никой не знае дали ще го направят. Без значение 

колко скрита е за всеки отговорността му за тези злодеяния и 

колко силно му е внушено, че той не е човек, а губернатор, начал-

ник, офицер, войник, а като такъв би могъл да нарушава човеш-

ките си задължения, колкото повече се приближава към местоназ-

начението си, толкова по-силно ще става у него съмнението дали 

трябва да ги извърши, или не, и това ще достигне крайната си сте-

пен в самия момент на изпълнение. 

Губернаторът, въпреки цялото опиянение от заобикалящата 

го обстановка, не може да не обмисля момента, когато ще трябва да 

даде последната решителна заповед за убийства или изтезания. На-

ясно е, че случаят с орловския губернатор е предизвикал 
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възмущението на най-добрите представители на обществото, и той 

самият, под влияние на общественото мнение в неговите среди, не-

веднъж е изразявал неодобрението си към него; наясно е, че проку-

рорът, който е трябвало да отиде, директно е отказал да участва в 

делото, защото го смятал за срамно; наясно е, че днес или утре в 

правителството може да настъпят промени и като резултат това, на 

което е угодничил вчера, може да стане причина за немилост утре; 

наясно е, че има преса, ако не руска, то чуждестранна, която може 

да опише случая и да го опозори завинаги. Вече предусеща онова 

ново обществено мнение, което отменя изискванията на старото. 

Също така не може да бъде съвсем сигурен дали в последния мо-

мент изпълнителите няма да откажат да изпълнят заповедта му. Гу-

бернаторът се колебае и не може да се предвиди какво точно ще 

направи. 

Всички чиновници и офицери, пътуващи с него, в по-голяма 

или по-малка степен изпитват същото. Дълбоко в душите си те 

също знаят, че това дело е позорно и че участието им в него ги 

унижава и омърсява пред хора, чието мнение отдавна ценят. 

Всеки от тях е наясно, че ще е срамно да се върне при съпругата 

си или при жената, пред която кокетничи, след като е убивал или 

изтезавал беззащитни хора. Освен това и те като губернатора се 

съмняват дали войниците ще им се подчинят. Колкото и да не е за 

вярване, всички тези началници в дълбините на душата си не само 

страдат, но и се колебаят, въпреки че се опитват да го крият със 

самоуверения вид, с който сега се движат по гарата и перона. И с 

приближаването към мястото на действието това чувство все по-

вече се засилва. 

Колкото и незабележимо да изглежда и колкото и странно 

да звучи, всички тези войници, наглед толкова покорни, са в съ-

щото положение. Те вече не са каквито са били преди – хора, изос-

тавили естествения си отруден живот и посветили се основно на 

пиянства, грабежи и убийства като римските легионери, като вой-

ниците от Трийсетгодишната война или дори като доскорошните 

войници, служили по 25 години; сега в по-голямата си част те са 

млади мъже, наскоро иззети от семействата им и все още изпъл-

нени със спомени за онзи добър, естествен и разумен живот, от 

който са били откъснати. 
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Повечето от тези селски момчета са наясно по какви дела пъ-

туват, знаят, че земевладелците винаги обиждат своите братя, селя-

ните, и че следователно и сега ще бъде така. Освен това много от 

тях вече четат книги, някои от които съвсем не възхваляват воен-

ното дело, а напротив, доказват неговата безнравственост. Сред тях 

често служат свободомислещи другари – свободно определящи се 

млади и либерални офицери, в които семето на съмнението в безус-

ловната законност и доблест на тяхната дейност вече е хвърлено. 

Вярно е, че всички те са преминали през онази страшна, изкусна, 

отработвана с векове дресировка, която убива всяка човешка само-

инициатива, и са така привикнали с механичното подчинение, че 

при команда „Строй се!“, „За стрееел-ба!“, „Огън!“ и т.н. пушките 

им сами се вдигат и извършват привичните движения. Но все пак 

сега „Огън!“ няма да означава само да се забавляват със стрелба по 

мишени, ще означава да убиват своите измъчени, поругани бащи и 

братя, които, ето ги, скупчени на улицата заедно с жените и децата 

си, викат нещо, махайки с ръце. Ето ги – един с рядка брада, кърпен 

кафтан164 и лапти165, същия като баща си, останал у дома в Казанска 

или Рязанска губерния; друг с прошарена брада, превит гръб и го-

ляма тояга, същия като дядо си; трети с кожени ботуши и червена 

риза, същия, какъвто е бил преди година войникът, който сега 

трябва да го застреля. И ето една жена с лапти и мърляви дрехи, 

същата като майка си, останала у дома... 

Ще стрелят ли по тях? 

Бог знае какво ще реши всеки войник в тази последна ми-

нута. И най-малкият намек, че това не бива да се прави, и главно 

че може да не се прави, ще бъде достатъчен, за да ги възпре. 

Когато пристъпят към извършване на делото, за което са 

дошли, всички пътници в този влак ще бъдат в същото положение, 

в каквото би бил хипнотизиран човек, на когото е внушено да раз-

сече дънер, и той, приближавайки се до него, замахне с брадвата и 

види, или някой му посочи, че това не е дънер, а неговият спящ 

брат. Той може да свърши възложената му задача, но може и да се 

опомни точно преди да започне. По същия начин всички тези път-

ници или ще се пробудят, или не. Не се ли опомнят, ще извършат 

 
164 Стара мъжка дреха с дълги ръкави. 
165 Обувки от дървесна кора, бреза или коноп, носени в Русия до 1930 г. 
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същото ужасно дело като в Орел, а самовнушението и внушението, 

под чието влияние действат, ще се засили у другите; опомнят ли се, 

не само че нищо такова няма да се случи, но и много от хората, ко-

ито научат за обрата, ще бъдат освободени от внушението, или поне 

ще се доближат до освобождението. 

Но това не е всичко. Ако дори само няколко пътници се про-

будят и се въздържат да изпълнят заповедта, ако смело посочат 

престъпността на деянието, така ще повлияят на пробуждането и 

на другите и предстоящото зверство няма да бъде извършено. Ако 

дори само няколко души, които не участват в злодеянието, но при-

състват на приготовленията за него или знаят за вече изпълнено 

такова, не останат равнодушни и смело изразят отвращението си 

към извършителите, изтъквайки тяхната неразумност, жестокост и 

престъпност, това няма да остане незабелязано. 

Точно така и е станало в този случай. Още когато се подгот-

вяло делото, е било достатъчно някои участници и присъстващи, 

свободни от внушения, смело да изразят възмущението си от из-

вършените на други места изтезания, отвращението и презрението 

си към извършителите; било е достатъчно някои лица да изкажат 

нежеланието си да участват в тулското зверство; било е доста-

тъчно една пътуваща дама и други хора още тук, на гарата, да въз-

негодуват против пътниците във влака заради това, което се канят 

да направят; било е достатъчно един от полковите командири, от 

чиито части поискали войници за усмиряване на селяните, да за-

яви, че военните не могат да бъдат палачи, както и някои други 

привидно маловажни лични влияния върху опиянените, за да нас-

тане пълен обрат, и войниците, пристигнали на мястото, в крайна 

сметка не извършили мъченията, а само изсекли гората и я дали 

на земевладелеца. 

Ако някои участници не са били с ясното съзнание, че по-

добни дела са зли, и ако в резултат на това хората не са си повли-

яли един на друг, е щяло да се случи същото като в Орел. Ако това 

съзнание е било още по-силно, следователно влиянието – по-го-

лямо, най-вероятно губернаторът и войската не биха се осмелили 

дори да изсекат гората и да я дадат на земевладелеца. Ако съзна-

нието е било още по-силно, а влиянието – по-голямо, най-веро-

ятно губернаторът изобщо не би посмял да отиде на мястото на 
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действието, министърът – да предпише, а царят – да одобри по-

добно решение. 

Следователно всичко зависи от силата на човешкото съзна-

ние за християнската истина. 

Затова, оказва се, дейността на всички хора на нашето 

време, които твърдят, че искат да допринесат за благото на чове-

чеството, трябва да бъде насочена към укрепване на яснотата на 

изискванията на християнската истина в себе си и в другите. 

Всеобщото лицемерие 

Удивителното е, че именно тези хора, които в наше време 

говорят повече от всички, че се грижат за подобряването на чо-

вешкия живот и се смятат за лидери на общественото мнение, 

твърдят, че такова нещо не е необходимо и че има други, по-ва-

лидни средства. Заявяват, че човешкият живот се подобрява не в 

резултат на вътрешните усилия за осъзнаване, изясняване и изпо-

вядване на истината, а заради постепенното изменение на общите 

външни условия и че следователно силите на всеки отделен човек 

трябва да бъдат насочени не към осъзнаване, изясняване и изпо-

вядване на истината, а към постепенно изменение на общите вън-

шни условия в изгодна за човечеството посока; и че следователно 

всяко изповядване на истината, противоречащо на съществува-

щия ред, не само не е полезно, но е и вредно, тъй като създава 

неудобства на властта и ѝ пречи да продължава да служи на об-

ществото с полезните за него дейности. Според тяхната доктрина 

всички промени в човешкия живот настъпват според същите за-

кони, според които и промените в животинския. 

И така, според тази доктрина всички основатели на религии – 

Мойсей и пророците, Конфуций, Лаодзъ, Буда, Христос и други – 

са проповядвали своите учения, а техните последователи са ги 

приемали не защото са обичали истината, защото са я изяснявали 

за себе си и са я изповядвали, а защото политическите, социалните 

и най-вече икономическите условия на народите, сред които са се 

появявали и разпространявали, са били благоприятни за тяхната 

поява и разпространение. Следователно основната дейност на 

всеки, който иска да служи на обществото и да подобрява състоя-

нието на човечеството, трябва да бъде насочена не към изясняване 

и изповядване на истината, а към усъвършенстване на външните 
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политически, социални и най-вече икономически условия. А тези 

условия се подобряват отчасти със служба на правителството и 

въвеждане на либерални и прогресивни принципи в него, отчасти 

с насърчаване на развитието на промишлеността, разпространя-

ване на социалистическите идеи и научното образование. 

Според тази доктрина не е важно да изповядаш истината, 

която ти се е открила и която се чувстваш принуден да прилагаш 

в живота си, или поне те заставя да не извършваш действия, които 

ѝ противоречат – да не служиш на правителството и да не укреп-

ваш неговата власт, ако я смяташ за вредна; да не се възползваш 

от капиталистическия строй, ако ти се струва неправилен; да не 

почиташ разни обреди, ако ги считаш за лъжливи суеверия; да не 

участваш в съдилища, ако според теб са фалшиви; да не служиш 

като войник, да не полагаш клетва, да не лъжеш изобщо, да не бъ-

деш злобен, – а е важно да внасяш либерализъм в съществуващите 

учреждения, без да променяш съществуващите форми на живот и 

като им се подчиняваш противно на своите убеждения, да насър-

чаваш промишлеността, социалистическата пропаганда, разпрос-

транението на образованието и успеха на това, което се нарича на-

ука. Според тази доктрина е възможно, оставайки земевладелец, 

търговец, фабрикант, съдия, чиновник, войник, офицер на заплата 

от правителството, да бъдеш не само хуманен човек, но дори со-

циалист и революционер. 

Чрез тази доктрина лицемерието, което преди е имало само 

религиозна основа в учението за грехопадението на човешкия род, 

изкуплението и църквата, в наше време е получило нова, вече на-

учна основа и така е уловило в мрежата си всички хора, които за-

ради степента си на развитие вече не могат да се опират на рели-

гиозното лицемерие. Така че, ако по-рано единствено човек, който 

изповядва църковното религиозно учение, е могъл да участва в 

държавните престъпления и да се възползва от тях, като е изпъл-

нявал само външните изисквания на изповеданието си, при това 

смятайки себе си за очистен от всякакви грехове, то сега и всички 

хора, които не вярват в църковното християнство, имат същата со-

лидна светска и научна основа, за да се смятат за чисти и дори 

високонравствени, въпреки участието си в правителствените звер-

ства и възползването от тях. 
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Той е богат земевладелец в Русия, Франция, Англия, Герма-

ния, Америка и за правото, което дава на селяните да живеят на не-

гова земя и да се изхранват от нея, изтръгва от тези предимно 

гладни хора всичко, което само той би могъл да изтръгне. А пра-

вото му на собственост се основава на това, че при всеки опит на 

потиснатите да се възползват без негово съгласие от земята, която 

той смята за своя, идват войници и ги изтезават и убиват. Изглежда 

очевидно, че човек, който живее така, е зло и егоистично същество 

и по никакъв начин не може да счита себе си за християнин или 

либерал. Изглежда очевидно, че първото нещо, което той би тряб-

вало да направи, ако иска поне малко да се доближи до християнс-

твото или либерализма, е да спре да граби и погубва хората чрез 

правото си на собственост, което правителството поддържа с изте-

зания и убийства. И би могъл да го направи, ако не беше метафизи-

ката на лицемерието, която от религиозна гледна точка твърди, че 

спасението не зависи от притежаването на земя, а от научна – че 

отказът от собственост би било безполезно лично усилие и че при-

носът за благото на хората не се постига така, а чрез постепенна 

промяна на външните условия. И този човек, без ни най-малко да 

се смущава или съмнява, че ще му повярват, организира селскосто-

панска изложба, създава общество за отрезвяване, изпраща по жена 

си и децата си топли пуловери и бульон на три старици, смело про-

повядва в семейството, салоните, комитетите и пресата евангелска 

или хуманна любов към ближния и най-вече към работещия земе-

делски народ – същия, който той непрестанно измъчва и потиска. 

А хората, които се намират в същото положение като неговото, му 

вярват, възхваляват го и заедно с него авторитетно обсъждат какви 

мерки още да въведат, за да подобрят положението на трудещите 

се, на чието ограбване се основава целият им живот; измислят все-

възможни средства, само не и единственото, което наистина би 

могло да подобри положението им – да престанат да им отнемат 

земята, нужна за тяхното препитание. 

Най-поразителният пример за такова лицемерие през пос-

ледната година беше загрижеността на руските земевладелци за 

борбата с глада, който те предизвикаха и от който веднага се въз-

ползваха, като продаваха на най-висока цена не само хляба, но и 

картофените стебла за огрев на мръзнещите селяни. 
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Той е търговец, чиято търговия се основава на редица моше-

ничества, който купува стоките си по-евтино от стойността им, 

възползвайки се от невежеството и нуждите на хората, и им ги про-

дава обратно много по-скъпо, отново възползвайки се от невежес-

твото, нуждите и съблазните им. Изглежда очевидно, че човек, чи-

ято цялостна дейност се основава на това, което на неговия език 

също се нарича мошеничество, но само ако се извършва при други 

обстоятелства, би трябвало да се срамува от позицията си и да не 

се нарича християнин или либерал, щом е търговец. Но метафизи-

ката на лицемерието му казва, че въпреки вредите от делата му той 

може да бъде считан за добродетелен човек, защото религиозният 

трябва само да вярва, а либералът трябва само да съдейства за про-

мяната на външните условия – за напредъка на промишлеността. 

Този търговец – който освен всичко друго често извършва явни 

мошеничества, като продава лошото за добро, мами при тегленето 

и измерването, търгува основно със стоки, пагубни за живота на 

хората: вино, опиум и други – смело смята себе си за образец на 

честността и добросъвестността, дори е смятан за такъв и от дру-

гите, освен ако с делата си не е заблудил другарите си по измама, 

т.е. братята си търговци. Ако пък е пожертвал 0,1% от открадна-

тите пари за някакво обществено учреждение – болница, музей, 

училище, – тогава е считан и за благодетел на този народ, на чиято 

измама и развращаване се основава цялото му благосъстояние; а 

ако е дарил част от откраднатото на църквата и бедните, значи е и 

примерен християнин. 

Или е собственик на фабрика, чийто доход се състои от от-

нетите заплати на работниците и чиято дейност се основава на при-

нудителен противоестествен труд, погубващ цели поколения. Изг-

лежда очевидно, че ако този човек изповядва някакви християнски 

или либерални принципи, той преди всичко трябва да спре да съ-

сипва живота на хората заради своите печалби. Но според същест-

вуващата теория на лицемерието той насърчава промишлеността и 

следователно не трябва, дори би било вредно за хората и общест-

вото да спира дейността си. И този жесток човек, робовладелец на 

хиляди работници, щом е уредил къщички с двуметрови градинки 

за осакатените в своята фабрика, щом е създал каса, приют или 

болница, е напълно уверен, че е платил премного за всички 
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човешки животи, които е съсипал и погубил физически и духовно, 

и продължава своята дейност, горд със себе си. 

Или е управител – граждански, духовен, военен слуга на 

държавата, – който служи, за да задоволи честолюбието или жаж-

дата си за власт, или най-често – за да получи заплата, която се 

събира от изнемощелия, измъчен, отруден народ (данъците ви-

наги идват от труда, т.е. от трудещите се), и ако, макар и много 

рядко, все още не краде държавни пари по необичаен начин, той 

счита себе си и е считан от другите като него за един от най-по-

лезните и най-добродетелните членове на обществото. 

Или е съдия, прокурор, уредник, който знае, че вследствие 

на негова присъда или решение стотици, хиляди клетници, откъс-

нати от семействата си, сега седят в затвори и каторги, полудяват 

и се самоубиват със стъкло или умират от глад; знае, че освен тези 

хиляди има още хиляди майки, жени, деца, страдащи от раздялата, 

лишени от свиждане, опозорени, напразно молещи за прошка или 

поне за облекчаване на съдбата на бащите, синовете, съпрузите и 

братята си; а той вече е станал толкова безчувствен в своето лице-

мерие, че напълно уверено смята себе си, както е смятан и от 

всички членове на неговото семейство и от другите като него, за 

много добър и чувствителен човек. Според метафизиката на лице-

мерието се оказва, че той върши полезна за обществото работа. И 

този човек, убил с дейността си стотици, хиляди хора, прокли-

нащи го и отчаяни от вярата в доброто и в Бога, със сияеща, бла-

годушна усмивка на гладкото си лице ходи на литургия, слуша 

Евангелието, произнася либерални речи, милва децата, пропо-

вядва нравственост и се умилява пред въображаемото страдание. 

Всички те, както и онези, които се изхранват от дейността им – 

жени, деца, учители, готвачи, актьори, жокеи и т.н., – живеят от 

кръвта, изсмуквана от отрудения народ по един или друг начин, от 

една или друга пиявица; и за своите удоволствия всеки ден поглъ-

щат стотици и хиляди работни дни на изтерзаните работници, при-

нудени да се трудят под заплахите с убийство; виждат лишенията 

и страданията на работещите, на техните деца, жени, старци и 

болни, знаят за екзекуциите на нарушителите на този установен 

грабеж и не само не намаляват и не крият разкоша си, но и нагло го 

излагат пред очите на потиснатите, предимно мразещи ги хора, 
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сякаш нарочно ги дразнят – паркове, дворци, театри, лов, конни 

състезания. В същото време всички те непрестанно уверяват себе 

си и се уверяват един друг, че са много загрижени за благото на 

народа, който непрестанно тъпчат под краката си, а в неделните 

дни, богато облечени и с разкошни файтони, отиват в специално 

създадените за подигравка с християнството домове и слушат как 

специално обучените в такива лъжи, облечени всякак – с мантии, 

без мантии, с бели якички, – проповядват любов към хората, която 

напълно отричат с начина си на живот. И правейки го, дотолкова се 

вживяват в ролята си, че напълно сериозно вярват, че наистина са 

такива, на каквито се преструват. 

Всеобщото лицемерие, влязло в плътта и кръвта на всички 

съсловия на нашето време, е достигнало до такива предели, че 

тези неща вече не възмущават никого. Никой не се възмущава от 

явления като това, че наместници на Христос благославят наре-

дени за молитва убийци, държащи заредени за братята си пушки; 

че свещеници, пастири от всички християнски изповедания ви-

наги участват в екзекуциите толкова неизбежно, колкото и екзе-

куторите, и че с присъствието си всъщност признават убийството 

за съвместимо с християнството (в Америка по време на убийст-

вата с електричество присъства пастор). 

Наскоро имаше международна затворническа изложба в 

Санкт Петербург, където бяха изложени окови, модели на кар-

цери, инструменти за изтезание, по-лоши от камшиците и пръч-

ките, и чувствителните дами и господа отидоха да я разгледат и 

да се позабавляват. 

Никого не изненадва и това как либералната наука, наред с 

признаването на равенството, братството, свободата на хората, до-

казва и необходимостта от войски, екзекуции, митници, цензура, 

уреждане на проституцията, изгнание за негодните работници, 

забрана на емиграцията; доказва необходимостта и справедли-

востта на колонизацията, основана на отравяне, ограбване и по-

губване на цели народи, наречени дивашки, и т.н. 

Говори се какво ще се случи, когато всички хора започнат 

да изповядват това, което се нарича християнство (т.е. от различ-

ните, враждебни една към друга религии); когато всички са сити 

и облечени, свързани помежду си с телеграфи и телефони от 
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единия край на света до другия; когато работниците са пропити 

със социални учения, а работническите съюзи разполагат с мили-

они членове и рубли; когато всички са образовани, четат вестници 

и знаят всички науки. Но какво полезно и добро би могло да про-

изтече от такива подобрения, ако хората не говорят и не правят 

това, което считат за истина? Нали всички техни бедствия произ-

лизат от разединението, а разединението идва от това, че не след-

ват истината, която е една, а лъжите, които са много. А единстве-

ното средство за единение е единението в истината. Затова кол-

кото по-искрено се стремят към нея, толкова по-близо са до еди-

нението. 

Но как хората да се обединят в истината или поне да се доб-

лижат до нея, ако не само не я изразяват, а и считат, че това не е 

нужно, и се преструват, че смятат за истина това, което всъщност 

смятат за лъжа? 

Така че не е възможно никакво подобрение в състоянието 

на хората, докато те се преструват, т.е. крият истината от себе си, 

и докато не приемат, че тяхното единение, следователно и тяхното 

благо са възможни единствено и само в истината, и не поставят 

признаването и изповядването на разкрилата им се истина по-ви-

соко от всичко друго. 

Нека се случат външните усъвършенствания, за които рели-

гиозните и учените могат само да мечтаят; нека всички приемат 

християнството и нека станат подобренията, които разни белами-

евци и ришевци изискват с всевъзможни добавки и поправки, но 

нека остане и съществуващото лицемерие; нека хората не изповяд-

ват истината, която знаят, а продължават да се преструват, че вяр-

ват в каквото не вярват, и уважават каквото не уважават, и положе-

нието им не само ще бъде същото, но и ще става все по-лошо и по-

лошо. Колкото по-сито е населението, колкото повече са телегра-

фите, телефоните, книгите, вестниците, списанията, толкова по-ма-

сови ще бъдат средствата за разпространение на лъжи и лицемерия, 

противоречащи си едни на други, и толкова по-разединени, следо-

вателно нещастни ще бъдат хората. Точно така, както е сега. 

Нека се случат всички тези външни промени, но така състо-

янието на човечеството няма да се подобри. А ако всеки човек 

според силите си още сега започне да изповядва правдата, която 



XII. Заключение 

283 

знае, или поне не защитава неправдата, която върши, предста-

вяйки я за правда, и тозчас, още през настоящата 1893-та, ще нас-

тъпят такива промени за освобождаването на хората и установя-

ването на истината на земята, за каквито не смеем да мечтаем, че 

ще настъпят дори след векове. 

Ненапразно единствената не кротка, а изобличителна и жес-

тока реч на Христос е била срещу лицемерите и лицемерието. Не 

кражбата, не грабежът, не убийството, не блудството, не измамата 

развращава, озлобява, озверява и следователно разединява хората, 

а лъжата – онази особена, лицемерна лъжа, която разрушава в съз-

нанието им разликата между доброто и злото, която ги лишава от 

възможността да избягват злото и да търсят доброто и която им 

отнема същността на истинския човешки живот. Затова лъжата 

стои на пътя на всяко човешко усъвършенстване. 

Хората, които не знаят истината и вършат зло, предизвик-

вайки у другите състрадание към жертвите им и отвращение от де-

лата им, причиняват зло само на потърпевшите, но онези, които 

знаят истината и вършат зло, прикрито с лицемерие, причиняват 

зло и на себе си, и на потърпевшите, и на още хиляди и хиляди, 

изкушени от лъжите, с които се стараят да замаскират причиненото 

зло. Крадци, разбойници, убийци, измамници, вършещи дела, ко-

ито самите те и всички останали признават за зло, служат за пример 

какво не бива да се прави, и отблъскват хората от самото зло. Но 

онези, които вършат същите кражби, грабежи, изтезания, убийства, 

прикрити с религиозни и научни либерални оправдания, както пра-

вят всички земевладелци, търговци, фабриканти и всякакви прави-

телствени слуги на нашето време, стимулират останалите да им 

подражават и така причиняват зло не само на преките потърпевши, 

но и на хиляди и милиони други, които развращават, унищожа-

вайки в тяхното съзнание разликата между добро и зло. 

Едно състояние, натрупано от търговия със стоки, които са 

необходими на народа или го развращават, или от борсови опера-

ции, или от придобиване на евтини земи, впоследствие поскъп-

ващи заради нуждите на хората, или от фабрики, погубващи здра-

вето и живота им, или от гражданска или военна държавна служба, 

или от каквито и да било други дела, обслужващи техните съб-

лазни, което не само е позволено, но и одобрено от обществените 
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ръководители и разкрасено с показна благотворителност, развра-

щава населението несравнимо повече, отколкото милиони кражби, 

измами, грабежи, извършени извън признатите от закона форми на 

престъпление и подлежащи на углавно преследване. 

Една екзекуция, изпълнена от заможни и образовани лица, 

които не са под влияние на страстите си, одобрена и с участието 

на християнските пастири и представяна като нещо необходимо и 

дори справедливо, развращава и ожесточава населението много 

повече, отколкото стотици и хиляди убийства, извършени от отру-

дени, неграмотни, все още увлечени в страстите си хора. Смъртно 

наказание, каквото Жуковски166 е предлагал да се уреди и при как-

вото хората биха изпитвали даже религиозно умиление, би било 

най-покваряващото дело, което човек може да си представи. (Вж. 

том VI от пълния сборник произведения на Жуковски.) 

Всяка и най-кратка война със съпътстващите я обикновено 

загуби, унищожени посеви, кражби, разврат, грабежи, убийства, с 

измислените оправдания за нуждата от нея и за нейната справедли-

вост, с възвеличаването и възхваляването на военните подвизи, лю-

бовта към знамето и отечеството, с лицемерните грижи за ранените 

и т.н., за една година развращава народа повече, отколкото мили-

они грабежи, палежи, убийства, извършвани в продължение на сто-

тици години от отделни хора, подвластни на страстите си. 

Един воден в границите на приличието, разкошен живот на 

т.нар. порядъчно, добродетелно семейство, което обаче поглъща 

за себе си толкова работни дни, колкото биха стигнали за изхран-

ването на хиляди хора, живеещи в нищета редом с него, покварява 

населението повече, отколкото многобройните неистови оргии на 

грубовати търговци, офицери, работници, отдаващи се на пиянс-

тво и разврат, чупещи огледала и чинии за забавление. 

Една тържествена процесия, молебен или проповед от ам-

вона – катедрата на лъжата, в която не вярват и самите проповед-

ници, – причинява несравнимо по-голямо зло от хилядите измами, 

 
166 Василий Андреевич Жуковски (1783–1852) – руски поет и прозаик, сред 

пионерите на романтизма, преводач, литературен критик, академик, който 

твърди: „Смъртното наказание е институция, установена от самия Бог, за-

това е необходимо не да се премахне, а да се превърне в тайнство, във все-

общ „акт на християнска любов“. 
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фалшификации на храни и т.н. 

Говорят за лицемерието на фарисеите, но в сравнение с ли-

цемерието на хората на нашето време, тяхното изглежда сравни-

телно невинно. Те поне са имали външен религиозен закон, чието 

изпълнение им е пречело да осъзнаят задълженията си към ближ-

ните, а и тогава те все още не са били ясно посочени; днес няма 

такъв религиозен закон, който да ни освобождава от дълга ни към 

ближните – към всички еднакво (не включвам онези грубовати и 

глуповати хора, които все още смятат, че тайнствата или разреше-

нията на папата биха могли да очистят греховете им), – напротив, 

евангелският закон, който всички изповядваме под една или друга 

форма, директно посочва задълженията, които тогава само некол-

цина пророци мъгляво са изразявали, но сега вече са толкова ясно 

заявени, че са станали труизми167– повтарят ги и гимназисти, и 

фейлетонисти. Затова днес, изглежда, хората в никакъв случай не 

могат да се преструват, че не ги знаят. 

Съвременният човек, който се възползва от поддържания с 

насилие порядък и в същото време уверява, че много обича ближ-

ните си, и изобщо не забелязва, че им причинява зло с целия си 

начин на живот, е като онзи, който непрекъснато ограбва хората и 

накрая, когато е заловен с вдигнат нож над отчаяната жертва, ви-

каща и молеща за милост, уверено твърди, че не е знаел, че е не-

приятно за нея да я ограби и посече. Както за този грабител и 

убиец е невъзможно да отрича напълно очевидното, така и за хо-

рата на нашето време, живеещи от страданието на потиснатите, е 

невъзможно да уверят себе си и другите, че желаят добро на жер-

твите, които непрестанно ограбват, и че не знаят откъде произлиза 

всичко, от което се ползват. 

Вече не можем да се уверяваме, че не знаем за онези 100 000 

души само в Русия, които са постоянно заключени в затвори и ка-

торги, за да осигурят собствеността и спокойствието ни; че не знаем 

за съдилищата, в които ние самите участваме и които по наши 

жалби осъждат на затвор, каторга, заточение хората, посегнали на 

имота или безопасността ни, където окаяните, не по-лоши от тези, 

които са ги осъдили, загиват и се покваряват; и не знаем, че всичко, 

 
167 Труизъм (англ.) – твърдение, което е толкова очевидно или самоочевидно, 

че едва ли си струва да се споменава; общоизвестна, изтъркана истина. 
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което имаме, го имаме само защото сме го придобили и опазили с 

убийства и изтезания. Не можем да се преструваме, че не виждаме 

онзи стражар, който обикаля под прозорците ни със зареден револ-

вер и ни пази, докато ядем вкусния си обяд или гледаме новата пи-

еса, и онези войници, които тозчас тръгват с оръжия и бойни пат-

рони натам, където е нарушено правото на нашата собственост. 

Нима не знаем, че ако дояждаме обяда си, гледаме нова пи-

еса, забавляваме се пред коледна елха, на бал, езда, състезание или 

лов, то е само благодарение на куршума в револвера на стражаря 

и пушката на войника, който ще прониже гладния стомах на огра-

бения, облизващ устни иззад ъгъла човек, който гледа нашите удо-

волствия и веднага би ги нарушил, ако нямаше стражар с револвер 

и войник с пушка, готови да се появят при първото ни повикване. 

Затова, както е невъзможно човек, заловен посред бял ден 

да ограбва друг, да уверява всички, че е замахнал с ножа не за да 

му отнеме кесията и не за да го заплашва с убийство, така, изг-

лежда, и ние вече не можем да се залъгваме, че стражарите с ре-

волвери и войниците с пушки са около нас, за да ни пазят, а са там, 

за да ни защитават от външни врагове, там са заради реда, за ук-

рашение, за забавления и паради, и дори не сме знаели, че хората 

не обичат да умират от глад, след като нямат право да изкарват 

прехраната си от земята, на която живеят, и че не им харесва да 

работят под земята, във водата, в пъкъла по 10–14 часа на ден и в 

разни фабрики и заводи през нощта, произвеждайки всичко необ-

ходимо за нашите удоволствия. Изглежда невъзможно да се от-

рече очевидното, но всъщност се прави именно това. 

Въпреки че сред богатите има хора, каквито, за щастие, все 

по-често срещам най-вече сред младите и жените, които при на-

помняне как и с какво се купуват удоволствията им, се хващат за 

главата и без да се опитват да скрият истината, казват: „Ах, не го-

ворете за това. Нали ако е така, няма да може да се живее!“; които 

виждат греха си, макар и да не могат да се избавят от него. Но 

огромното мнозинство днес до такава степен е влязло в лицемер-

ната си роля, че смело отрича реалността, която избожда очите на 

всеки виждащ. Това е несправедливо, казват те, никой не принуж-

дава хората да работят за земевладелци и фабриканти. Те са се 

съгласили доброволно. Едрата собственост и едрият капитал са 
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необходими, защото организират работата и я дават на работни-

ческата класа, което съвсем не е толкова ужасно, колкото си го 

представяте. Ако във фабриките има някакви злоупотреби, прави-

телството и обществото вземат мерки да ги отстранят и да напра-

вят труда още по-лек, дори приятен. Работниците са привикнали 

с физическия труд и засега не са способни да правят нещо друго. 

А пък бедността им изобщо не произлиза от потисничеството на 

земевладелците или капиталистите, а от липсата на образование, 

от грубостта и пиянството. И ние, членовете на правителството, 

които противодействаме на обедняването с мъдро управление; и 

ние, капиталистите, които му противодействаме с разпростране-

ние на полезни изобретения; и ние, духовниците – с религиозно 

образование; и ние, либералите – с уреждане на работнически съ-

юзи, ние засилваме и разпространяваме образованието и така уве-

личаваме благосъстоянието на народа, без да променяме положе-

нието си. Ние не искаме всички да са бедни като бедните, а искаме 

всички да са богати като богатите. А това, че хората са изтезавани 

и убивани, за да бъдат заставяни да работят за богатите, е софи-

зъм; войската се изпраща срещу населението само тогава, когато 

то, не разбирайки интересите си, се бунтува и нарушава спокойс-

твието, необходимо за всеобщото благо. Освен това се налага зло-

деите да бъдат обуздавани, затова за тях са уредени затвори, бе-

силки, каторги. Ние самите бихме искали да ги премахнем и рабо-

тим в тази посока. 

Днешното лицемерие, поддържано от две страни – от псев-

дорелигията и псевдонауката, – е стигнало до такива размери, че 

ако не живеехме сред него, нямаше да можем да повярваме в ог-

ромните самозаблуди на хората. Сърцето на съвременния човек 

дотолкова е закоравяло, че той гледа и не вижда, слуша и не чува, 

и не разбира. 

Хората отдавна водят живот, противоречащ на тяхното съз-

нание. Ако го нямаше лицемерието, те не биха могли да живеят 

така. Този порядък, противен на тяхното съзнание, продължава 

само защото е прикрит с лицемерие. Колкото повече се увеличава 

пропастта между реалността и човешкото съзнание, толкова по-

вече се разтяга лицемерието. Но то си има предели и струва ми се, 

днес ние вече сме ги достигнали. 
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Съвременният човек с неволно усвоено християнско съзна-

ние се намира в подобно положение като това на спящия, който в 

съня си вижда, че се налага да прави нещо, което дори насън знае, 

че не трябва да прави. Знае го в самите дълбини на съзнанието си, 

но сякаш нищо не може да промени, не може престане. И както 

често се случва насън, положението му става все по-мъчително и 

по-мъчително и накрая стига до последния предел на напрежение, 

когато той започва да се съмнява в реалността на това, което му 

се представя, и прави усилие на съзнанието да се освободи от об-

себеността си. 

В същото положение се намира и човек на средно ниво на 

християнско съзнание. Чувства, че всичко, което прави и се прави 

около него, е нещо нелепо, безобразно, невъзможно и противно на 

съзнанието му; усеща, че положението му става все по-мъчително 

и дори е достигнало до последния предел на напрежение. 

Не е възможно! Не е възможно ние, хората на нашето време, 

с християнското си съзнание за човешките достойнства и равенс-

твото на всички, с потребността си от мирно общение и единение 

на народите, вече станали наша плът и кръв, наистина да живеем 

така, че всяка наша радост, всяко удобство да се заплаща със стра-

данията и живота на нашите братя; да живеем така, че във всяка 

минута да сме готови да се нахвърлим един върху друг като диви 

зверове – човек срещу човек, народ срещу народ, – безмилостно 

унищожавайки труда и живота си само защото някой заблуден 

дипломат или управител е казал или написал някаква глупост на 

друг заблуден дипломат или управител. 

Не е възможно! В същото време всеки човек на нашето 

време вижда, че именно това се прави и именно това го очаква. И 

положението става все по-мъчително и по-мъчително. 

Както спящият не вярва на това, което му се представя като 

действителност насън, и иска да се събуди в друга, истинска реал-

ност, така и обикновеният човек на нашето време в дълбините на 

душата не може да вярва, че ужасното положение, в което се на-

мира и което става все по-лошо и по-лошо, е действителност, и 

иска да се събуди в истинската реалност, съответстваща на него-

вото съзнание. Както е достатъчно спящият само да се запита дали 

сънува, да направи малко усилие – и ситуацията, която му се е 
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струвала толкова безнадеждна, мигновено ще рухне и той ще се 

събуди в една спокойна и радостна реалност, така и съвременният 

човек само трябва да направи малко усилие на съзнанието, да се 

усъмни в действителността, която неговото собствено и обкръжа-

ващото го лицемерие му представят, да се запита дали това не е 

измама, за да почувства как веднага преминава от въображаемия 

страшен свят в истинската спокойна реалност точно като пробуж-

дащия се от сън. 

За да се случи това, не са нужни никакви подвизи и специ-

ални действия, а само вътрешно усилие на съзнанието. 

Пробуждането 

Но може ли да се направи това усилие? Според съществува-

щата теория, необходима на лицемерието, човек не е свободен и 

не може да промени живота си. 

Защитниците на метафизиката на лицемерието казват: „Чо-

век не може да промени живота си, защото не е свободен, а не е 

свободен, защото всичките му действия са обусловени от предшес-

тващи причини, според които той постъпва по един или друг на-

чин. Затова не може да бъде свободен и не може да промени жи-

вота си“. Те биха били напълно прави, ако човекът беше несъзна-

телно същество, неподвижно по отношение на истината, т.е. което 

веднъж познало истината, остава завинаги на едно и също ниво на 

познание. Но човекът е съзнателно същество, опознаващо исти-

ната все повече и повече, и макар да не е свободен да извършва 

определени действия, защото зад тях стои някаква причина, самите 

причини, които за него са обосновани от признаването на една или 

друга истина, са изцяло в неговата власт. 

Така че човекът, дори да не е свободен да извършва опреде-

лени действия, той е свободен по отношение на причините за тях-

ното извършване. Точно както машинистът в локомотива не е сво-

боден да промени движението на влака, когато то вече е извър-

шено или се извършва в момента, но е свободен да определи бъ-

дещото движение на влака. 

Каквото и да прави съзнателният човек, той го прави по този 

определен начин, а не по друг само защото признава истината, ко-

ято обосновава постъпката му – или сега, или я е признал някога, 

а сега само по инерция, по навик продължава така. И в двата 
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случая причина за неговите действия не е било определено явле-

ние, а признаването на някакво положение за истинно, което става 

достатъчна причина за действията му. Независимо дали яде, или 

се въздържа от храна, дали работи, или почива, дали бяга от опас-

ност, или я поема, ако човекът е съзнателен, той върши каквото 

върши, само защото в момента го смята за нужно и разумно; вярва 

сега или вярва отдавна, че истината е точно в това, което прави, а 

не в нещо друго. 

Признаването или непризнаването на определена истина за-

виси не от някакви външни причини, а от вътрешни в самия човек. 

Така че понякога при външни, привидно благоприятни условия за 

приемане на истината той може да не я приеме, и обратното – да 

я приеме при най-неблагоприятни условия и без видима причина. 

В Евангелието се казва: „Никой не може да дойде при мен, освен 

ако Отец, който ме изпрати, не го привлече“168, т.е. признаването 

на истината, на която се базира причината за всяко явление в жи-

вота, зависи не от външни обстоятелства, а от определени вът-

решни свойства на човека, неподлежащи на неговото наблюдение. 

Затова някой, който не е свободен в действията си, винаги се чув-

ства свободен в причините, които ги обосновават – в признаването 

или непризнаването на определена истина. Той се чувства свобо-

ден не само от външните събития около себе си, но дори и от соб-

ствените си постъпки. 

Така човек, който под влияние на страстта си е постъпил 

противно на осъзнатата истина, при все това остава свободен да 

признае или да не признае грешката си, т.е. може, не признавайки 

истината, да счита действията си за необходими и оправдани, или 

признавайки истината, да ги счита за лоши и да се обвинява за тях. 

По същия начин комарджия или пияница, който не е издържал на 

съблазънта и се е поддал на страстта си, остава свободен да приз-

нае комара или пиянството като зло или като безобидно забавле-

ние. В първия случай, ако не може веднага да се отърве от страстта 

си, то поне толкова повече ще се освобождава от нея, колкото по-

искрено признава истината; във втория случай ще я засилва, лиша-

вайки се от всякаква възможност за освобождение. 

Човек, избягал от горяща къща, без да спаси другаря си, 

 
168 Йоан 6:44. 
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също остава свободен и може, признавайки истината, че дори с 

опасност за живота си трябва да служи на живота на другия, да 

определи постъпката си като лоша и да се осъжда за нея; или не 

признавайки истината, да я определи за естествена, необходима и 

оправдана. В първия случай, макар да се е отклонил от истината, 

когато я признава, той неизбежно подготвя за себе си цяла поре-

дица от безкористни дела; във втория пък подготвя цяла поредица 

от егоистични постъпки, противоположни на първите. 

Не може да се каже, че човек винаги е свободен да признае или 

да не признае всяка истина. Има такива, които отдавна вече са приз-

нати или от самия него, или са му били предадени с възпитанието, 

традициите, вярванията и следването им се е превърнало в негов на-

вик, втора природа; има и такива, които са му представени само 

смътно и отдалече. Човек е еднакво несвободен както в непризнава-

нето на първите, така и в признаването на вторите. Но има и трети 

вид истини – тези, които все още не са се превърнали в несъзнателен 

мотив за неговите действия, но в същото време вече са му се разк-

рили с такава яснота, че той не може да ги заобиколи и неизбежно 

трябва да се съобрази с тях по един или друг начин, да ги признае 

или да не ги признае. Точно тук се проявява свободата на човека. 

По отношение на истината всеки прилича на пътник, който 

върви в тъмното със светещ фенер – не вижда нищо пред себе си, 

което още не е осветено, не вижда и нищо зад себе си, отново по-

тънало в мрак, и няма властта да промени отношението си нито 

към едното, нито към другото; но където и да се намира на пътя, 

той вижда всичко, което фенерът му осветява, и винаги е в негова 

власт да избере от коя страна на пътя да се движи. 

За всеки човек винаги има истини, невидими и неразкрити 

за него, има и други, вече преживени, усвоени и забравени, но има 

и такива, които са застанали пред светлината на разума му и изис-

кват признаване. Неговата свобода се проявява именно в призна-

ването или непризнаването на последните. 

Цялата трудност и привидна неразрешимост на въпроса за 

свободата произлиза от това, че хората, които го решават, си пред-

ставят човека неподвижен по отношение на истината. И той не-

съмнено не е свободен, ако си го представяме неподвижен, ако 

забравяме, че неговият живот и животът на човечеството са само 
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постоянно движение от тъмнината към светлината, от по-ниска 

степен на истината към по-висока, от истина, смесена с повече 

заблуждения, към истина, по-свободна от тях. 

Човек не би бил свободен, ако не знаеше никаква истина, 

също не би бил свободен и дори не би имал никакво понятие за сво-

бода, ако цялата истина, която би трябвало да го ръководи в живота 

му, веднъж завинаги, в пълната ѝ чистота, без примеси и заблуди, 

му се беше разкрила. Но както цялото човечество, така и той не е 

неподвижен по отношение на истината, а постоянно, според движе-

нието си в живота, навлиза в нея на все по-дълбоки нива и все по-

вече и повече се освобождава от заблудите. Затова хората винаги 

имат трояко отношение към нея: някои истини са вече така усвоени, 

че са станали несъзнателни причини за техните действия, други те-

първа започват да им се разкриват, а трети, макар и още неусвоени, 

им се разкриват с такава яснота, че неизбежно трябва да се съобра-

зят с тях, да ги признаят или да не ги признаят. Това е тяхната сво-

бода – в признаването или непризнаването на последните истини. 

Свободата на човека не е в това, че може да извършва про-

изволни действия независимо от хода на живота и от причините, 

които вече съществуват и му влияят, а в това, че може, разпозна-

вайки и прилагайки разкрилата му се истина, да бъде свободен и 

радостен изпълнител на вечните, безкрайни дела на Бога или на 

живота на Вселената и може, не разпознавайки тази истина, да 

стане неин роб и да бъде насилствено и мъчително привлечен там, 

където не би искал да отиде.  

Истината разкрива не само посоката на човешкия живот, но 

и единствения път, по който може да върви човечеството. Затова 

всички хора, свободни или не, неизбежно ще го следват – някои 

от тях ще изпълняват сами предопределените им дела, а други не-

волно ще се подчиняват на закона на живота. Човешката свобода 

е точно в този избор. Заради нейните изключително тесни пре-

дели, на хората тя им се струва толкова незначителна, че не я за-

белязват – привържениците на детерминизма169 смятат тази час-

тичка свобода за толкова малка, че изобщо не я признават; 

 
169 Философска теория, че всяко явление, включително човешкото съзнание 

и човешките действия, са причинно предопределени от поредица от по-

ранни събития. Основно заключение е, че свободната воля е илюзия. 
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свободолюбивите също я пренебрегват на фона на своята огромна 

въображаема свобода. 

Свободата, затворена между пределите на непознаването на 

истината и признаването ѝ до известна степен, на хората не им се 

струва свобода, още повече че всеки човек, без значение дали 

иска, или не иска да признае разкрилата му се истина, неизбежно 

ще бъде принуден да я прилага в живота си. Кон, впрегнат в кола 

с други коне, не е свободен да не се движи напред. Ако не иска да 

тегли, колата ще го удря по краката и той неволно ще върви в ней-

ната посока – все пак ще я тегли. Въпреки тези ограничения, конят 

все пак ще бъде свободен да избере дали сам да тегли колата, или 

тя да го влачи. Същото е и с човека. 

Независимо дали е голяма, или не в сравнение с въображае-

мата свобода, която бихме искали да имаме, само тази свобода съ-

ществува несъмнено и само в тази свобода се крие достъпното за 

човека благо. И само тази свобода е единственото средство, с което 

е възможно да се изпълняват делата на живота на Вселената. 

Според учението на Христос човек, който вижда смисъла на 

живота в област, в която не е свободен – в областта на последст-

вията, т.е. на постъпките, – няма истински живот. Според него ис-

тински живот има само онзи, който е пренесъл смисъла му в об-

ластта, в която е свободен – на причините, т.е. на познаването и 

признаването на разкрилата му се истина, на изповядването ѝ и на 

това, което неизбежно следва, точно както колата подир коня, от 

прилагането ѝ. 

Базирайки живота си на плътските дела, човек върши онези 

неща, които винаги зависят от пространствени и времеви причини, 

намиращи се извън него. Самият той дори не прави нищо, само му 

се струва, че го прави, но в действителност всички дела, които смята 

за свои, се случват чрез него от висша сила и той не е творец на жи-

вота си, а негов роб. А когато базира живота си на признаването и 

изповядването на разкрилата му се истина, той, свързвайки се с из-

точника на всеобщия живот, извършва дела вече не лични, частни, 

зависещи от условията в пространството и времето, а такива, за ко-

ито няма причини, защото сами представляват причините за всичко 

останало, и имат безкрайно, с нищо неограничено значение. 

Пренебрегвайки същността на истинския живот, която се 
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състои в признаване и изповядване на истината, и полагайки уси-

лия да подобрят живота си с външни действия, хората с езическо 

разбиране са като пътници на параход, които, за да се придвижат 

до определено място, запушват парната машина, защото им пречи 

да разместват гребците, и по време на буря се опитват да гребат с 

недостигащи до водата гребла, вместо да използват вече готовата 

пара и витлото. 

Божието царство се постига с усилия и само онези, които ги 

полагат, могат да му се радват; усилията да се отрекат променя-

щите се външни условия в полза на разпознаването, признаването 

и прилагането на истината, са точно тези, чрез които се достига 

Божието царство и които трябва и е възможно да бъдат положени 

в наше време. 

Стига само хората да разберат, че трябва да престанат да се 

тревожат за външни и общи действия, в които те не са свободни, и 

да влагат дори само една стотна от енергията, използвана за тях, в 

дела, в които са свободни – да признаят и изповядват разкрилата им 

се истина, което ще ги избави от прикриващите я лъжи и лицемерие, 

– за да могат да разрушат без никакви усилия и борби това фалшиво 

устройство на живота, който ги измъчва и заплашва с още по-

ужасни бедствия, и да осъществят Божието царство или поне този 

първи етап от него, за който вече са готови в съзнанието си. 

Както е достатъчно само едно разтърсване и наситената със 

сол течност мигновено се превръща в кристали, така може би сега 

е достатъчно и най-малкото усилие, за да може разкрилата се вече 

истина да обхване стотици, хиляди, милиони хора; да се установи 

обществено мнение, съответстващо на съзнанието им, вследствие 

на което ще се промени и цялата структура на съществуващия жи-

вот. От нас зависи да положим това усилие. 

Стига само всеки един от нас да се постарае да разбере и 

признае онази християнска истина, която ни заобикаля от всички 

страни в най-разнообразни форми и иска да влезе в душите ни; 

стига само да престанем да лъжем и да се преструваме, че не я 

виждаме или че бихме искали да я прилагаме, но с изключение на 

най-важното, което тя изисква от нас; стига само да признаем тази 

истина, която ни зове, и смело да я изповядаме, и веднага ще раз-

берем, че стотици, хиляди, милиони хора са в същото положение 
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като нашето – точно като нас я виждат и точно като нас чакат дру-

гите да я признаят. Стига само да спрем да лицемерничим и тозчас 

ще установим, че това жестоко устройство на живота, което ни 

свързва и което ни се струва нещо солидно, необходимо, свещено, 

установено от Бога, вече е толкова разклатено, че се държи един-

ствено на нашите общи лицемерни лъжи. 

Но ако това е така, ако е вярно, че от нас зависи съществу-

ващият ред да рухне, имаме ли право да го разрушим, без да знаем 

ясно какво ще поставим на негово място? Какво ще стане със 

света, ако съществуващият ред на живота се разпадне? 

– Какво ще бъде там, зад стените на света, който изос-

тавяме? 

– Страхът отнема – пустота, широта, воля... Как да 

вървя, без да знам къде отивам; как да губя, без да виждам 

какво печеля?! 

Ако Колумб беше разсъждавал така, никога нямаше да 

вдигне котва. Лудост е да плаваш през океана, в който никой 

никога не е плавал, без да знаеш накъде, до страна, чието съ-

ществуване е под въпрос. С тази си лудост той е открил един 

нов свят. Разбира се, би било по-добре, по-лесно, ако хората 

можеха да се местят от един готов хотел в друг, но бедата е 

там, че няма кой да подготвя новите. В бъдещето е по-лошо, 

отколкото в океана – там няма нищо; то ще бъде такова, как-

вото го направят обстоятелствата и хората. 

Ако сте доволни от стария свят, старайте се да го съх-

раните – той е много хилав и няма да трае дълго; но ако ви е 

непоносимо да живеете във вечни раздори между убеждени-

ята и живота – да мислите едно, а да вършите друго, – излезте 

изпод белосаните средновековни сводове на своя страх. 

Много добре знам, че това никак не е лесно. Не е шега работа 

човек да се раздели с всичко, с което е свикнал още от ражда-

нето си, с което е расъл и израсъл. Хората са готови на ужасни 

жертви, но не и на тези, които новият живот изисква от тях. 

Готови ли са да пожертват съвременната цивилиза-

ция, начина си на живот, религията, приетата условна нрав-

ственост? Готови ли са да се лишат от всички плодове, съб-

рани с толкова усилия, плодове, с които се хвалим в 
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продължение на три века; готови ли са да се лишат от 

всички удобства и прелести на своя живот, да предпочетат 

дивата младост пред образованата грохналост, да разрушат 

наследствения си замък заради едничкото удоволствие да 

участват в изграждането на новия дом, който без съмнение 

ще бъде завършен много след тях? 

Херцен, том V, стр. 55. 

Това е казал преди почти половин век руският писател, 

който още тогава с проницателния си ум е видял ясно нещо, което 

сега вижда всеки поне малко мислещ човек на нашето време – не-

възможността животът да продължи върху старите основи и необ-

ходимостта да бъдат установени нови. 

И от най-простата, нисша светска гледна точка вече е ясно, 

че е безумие да останеш под свода на сграда, която не издържа 

собствената си тежест, и трябва да се махнеш. Наистина е трудно 

да си представим ситуация, по-бедствена от тази, в която сега се 

намира християнският свят със своите народи, въоръжени един 

срещу друг, със своите постоянно и неудържимо нарастващи да-

нъци, поддържащи постоянно разрастващото се въоръжаване, с 

все по-засилващата се ненавист на работническото съсловие към 

богатите, с висящия над главите на всички дамоклев меч на вой-

ната, който е готов да падне във всеки момент и който рано или 

късно със сигурност ще падне. 

Едва ли някоя революция може да бъде по-пагубна за голяма 

маса от хора от постоянно съществуващия порядък, или по-скоро 

безредие на нашия живот с неговите обичайни жертви на неестест-

вения труд, нищета, пиянство, разврат и с всички ужаси на предсто-

ящата война, която за една година ще погълне живота на повече 

хора, отколкото всички революции на нашия век, взети заедно. 

Какво ще стане с нас, с цялото човечество, ако всеки изпъл-

нява това, което Бог изисква от него чрез вложената му съвест? Беда 

ли ще е, ако се отдаде изцяло на властта на господаря и в уреденото 

и ръководено от него място изпълнява това, което той му нареди и 

което, не познавайки крайните му цели, му се струва странно? 

Но не толкова въпросът „Какво ще стане?“ тревожи хората, 

когато отлагат изпълнението на волята на господаря, а по-скоро 

въпросът как да живеят без онези привични за тях условия на 
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нашето съществуване, които наричаме наука, изкуство, цивилиза-

ция, култура. Всички ние лично усещаме цялата тежест на сегаш-

ния си живот, виждаме също, че неговият порядък, ако продължи, 

неизбежно ще ни погуби, но в същото време искаме, ако той се 

промени, неговите условия – нашите науки, изкуства, цивилиза-

ции, култури – да останат непокътнати. Това е все едно човек, 

който живее в стара къща и страда от студа и неудобствата в нея и 

който освен това знае, че тя е на път да се срути, да се съгласи да 

бъде поправена, но при условие че не излиза от нея – състояние, 

равносилно на отказ подобренията да бъдат направени. „Ако на-

пусна къщата, временно ще се лиша от всички нейни удобства, а 

новата още не е построена или ще бъде построена по различен на-

чин и така няма да ми даде това, с което съм свикнал?“ 

Но нали когато има материал и строители, съществуват 

всички предпоставки новата къща да бъде по-добра от предиш-

ната и в същото време има не само предпоставки, но и е абсо-

лютно сигурно, че старата ще рухне и ще смаже онези, които ос-

танат в нея. Затова, независимо дали старите, привични условия 

на живот ще се запазят, или ще бъдат унищожени, дали ще въз-

никнат напълно нови, по-добри, ние неизбежно трябва да напус-

нем старите, които са станали невъзможни и пагубни, и да се 

придвижим към бъдещето. 

„Науките, изкуствата, цивилизациите, културите ще изчез-

нат!“ Да, но нали всички те са само различни проявления на исти-

ната, а предстоящите промени настъпват единствено в името на 

приближаването ни към истината и нейното прилагане. Тогава как 

биха могли да изчезнат проявленията на истината в резултат на 

прилагането на истината? Те ще бъдат различни, по-добри и по-

възвишени, но няма да бъдат унищожени по никакъв начин. Ще 

бъде унищожено само това, което е било лъжливо в тях, но истин-

ното ще процъфтява и ще се усилва. 

Божието царство е вътре във вас 

Опомнете се, хора, и вярвайте в Евангелието170, в учението 

за благото. Ако не се опомните, всички ще загинете, както са 

 
170 „Времето се изпълни, и наближи царството Божие; покайте се и вярвайте 

в Евангелието.“ (Марк. 1:15) 
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загинали убитите от Пилат, както са загинали затрупаните от Си-

лоамската кула171, както са загинали милиони и милиони хора, 

убиващи и убивани, наказващи и наказвани със смърт, измъчващи 

и измъчвани, и както глупаво е загинал онзи човек, който напъл-

нил житницата си и се готвел да живее дълго, но умрял в същата 

нощ, в която искал да започне живота си. „Опомнете се, хора, и 

вярвайте в Евангелието“, е казал Христос преди 1800 години и с 

още по-голяма убедителност казва сега чрез това, което е предс-

казал и което се случва – злощастието и безумието на нашия жи-

вот, достигнали до последните си предели. 

Нали сега, след толкова много векове напразни усилия на 

езическото устройство да подсигури нашето съществуване чрез 

насилието, вече би трябвало да е очевидно за всички, че те са не 

само безплодни, но и носят нови опасности за личния и обществе-

ния живот и по никакъв начин не го подсигуряват. 

Нали сега, както и да се наричаме, с каквито и дрехи да се 

обличаме, с каквото и да се помазваме и при каквито да е свеще-

ници, с колкото и милиони да разполагаме, колкото и стражи и 

полицаи да пазят нас и богатствата ни, колкото и т.нар. злодеи, 

революционери и анархисти да екзекутираме, каквито и подвизи 

да извършваме, каквито и държави да основаваме, каквито и кре-

пости и кули – от Вавилонската до Айфеловата – да издигаме, 

пред нас винаги стоят две неизбежни условия на нашия живот, 

разрушаващи целия му смисъл: 1) смъртта, която може да зас-

тигне всеки един от нас във всеки момент, и 2) крехкостта на на-

шите дела, които много скоро биват напълно унищожени. Каквото 

и да правим – да основаваме държави, да строим дворци и памет-

ници, да пишем поеми, да композираме песни, – няма да е задълго 

и ще изчезне без следа. Затова, колкото и да го крием от себе си, 

няма как да не виждаме, че смисълът на нашия живот не може да 

бъде нито в личното ни плътско съществуване, подложено на не-

избежни страдания и неизбежна смърт, нито в каквото и да било 

светско учреждение или устройство. 

Който и да си ти, който четеш тези редове, помисли за по-

ложението и задълженията си – не за положението си на земевла-

делец, търговец, съдия, император, президент, министър, 

 
171 Лук. 13:1–5. 
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свещеник, войник, което хората временно са ти приписали, и не за 

онези въображаеми задължения, които то ти налага, а за твоето 

истинско, вечно положение на същество, което след цяла вечност 

на несъществуване е изплувало по нечия воля от безсъзнател-

ността и във всеки момент, пак по нечия воля, може да се върне 

там, откъдето е дошло. Помисли за задълженията си – не за въоб-

ражаемите на земевладелец към своите имоти, на търговец към 

капиталите си, на император, министър, служител към държавата, 

а за истинските, които произтичат от сегашното ти положение на 

същество, призовано към живота и надарено с разум и любов. 

Правиш ли това, което изисква от теб Онзи, Който те е изпратил в 

света и при Когото много скоро ще се върнеш? Правиш ли това, 

което Той иска от теб, когато като земевладелец или фабрикант 

вземаш произведенията на труда на бедните, изграждайки живота 

си върху този грабеж, или когато като управител или съдия насил-

ваш и съдиш хората на смърт, или когато като военен се подгот-

вяш за война, воюваш, грабиш, убиваш? 

Казваш, че така е устроен светът, че е неизбежно, че не го 

правиш по своя воля, a си принуден. Но как е възможно, когато в 

теб е заложено толкова силно отвращение към страданията на хо-

рата, към изтезанията и убийствата им; когато в теб е вложена та-

кава нужда от любов към тях и още по-силна нужда от тяхната лю-

бов; когато така ясно виждаш, че само признаването на равенст-

вото на всички и служението им един на друг биха могли да реа-

лизират най-голямото благо, достъпно за нас; когато твоето сърце, 

твоят ум, твоята вяра ти казват същото; когато и науката ти казва 

същото, ти въпреки всичко това да се чувстваш принуден от ня-

какви много мъгляви, сложни разсъждения да правиш точно об-

ратното – като земевладелец или капиталист да градиш целия си 

живот върху потисничеството на народа; като император или пре-

зидент да командваш войски, т.е. да бъдеш началник и ръководи-

тел на убийци; като правителствен чиновник да отнемаш насила от 

бедните спечелените им с кръв пари, за да се възползваш от тях и 

да ги раздаваш на богатите; като съдия или съдебен заседател да 

осъждаш заблудените на изтезания и смърт, защото истината все 

още не им се е разкрила; и главното, на което се основава цялото 

зло на света – като войник, какъвто трябва да стане всеки млад мъж 
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днес, да се отречеш от волята си и от човешките си чувства и да 

обещаеш да убиваш всеки по волята на напълно чужди за теб хора? 

Не е възможно. 

Ако някои хора казват, че всичко това е необходимо за под-

държане на съществуващия строй на живота, а пък съществува-

щият строй, със своите затвори, екзекуции, войски, войни, ни-

щета, глад е необходим на обществото и ако бъде нарушен, ще 

настъпят по-лоши бедствия, то те са само онези, за които той е 

изгоден, но другите – страдащите заради него, са десет пъти по-

вече и мислят и говорят точно обратното. Дълбоко в душата си ти 

също знаеш, че не е вярно – че съществуващият строй на живота 

е отживелица и непременно трябва да бъде преустроен на нови 

принципи, че следователно няма нужда да го поддържаш, жерт-

вайки човешките си чувства. 

Но дори да допуснем, че настоящото устройство е необхо-

димо, главният въпрос е защо именно ти се чувстваш длъжен да 

го поддържаш, погазвайки всички най-добри човешки чувства? 

Кой те е избрал за бавачка на този разпадащ се строй? Нито об-

ществото, нито държавата, нито хората някога са те молили да го 

поддържаш, ставайки земевладелец, търговец, император, свеще-

ник, войник; и ти много добре знаеш, че си приел позицията си 

съвсем не с безкористната цел да поддържаш реда на живота, не-

обходим за благото на хората, а само заради себе си – заради соб-

ствения си интерес, славолюбие, честолюбие, заради леността и 

страхливостта си. Ако не желаеше тази длъжност, нямаше да пра-

виш всичко това, което постоянно ти се налага да правиш, за да я 

запазиш. Просто се опитай да спреш да вършиш тези сложни, жес-

токи, коварни и подли дела, които вършиш, за да поддържаш по-

ложението си, и веднага ще го загубиш. Ако си управител или чи-

новник, опитай се да спреш да лъжеш, да бъдеш подъл, да участ-

ваш в мъчения и екзекуции; ако си свещеник – да спреш да заб-

луждаваш; ако си военен – да спреш да убиваш; ако си земевладе-

лец или фабрикант – да спреш да защитаваш собствеността си със 

съд и насилие, и веднага ще загубиш позицията, за която казваш, 

че ти е наложена, и която уж те обременява. 

Не е възможно човек да бъде поставен против волята му в 

положение, противно на неговата съвест. Ако твоето е такова, то 
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не е защото е необходимо на някого, а само защото ти го искаш. 

Затова, щом знаеш, че длъжността ти е в директно противоречие 

със сърцето, ума, вярата ти, дори с науката, на която се доверя-

ваш, не е възможно да не се замислиш по въпроса дали правиш 

каквото трябва, оставайки на позицията си – и главното, опит-

вайки се да я оправдаеш. 

Допустимо е да рискуваш и да сгрешиш, ако имаш време да 

видиш и поправиш грешката си и ако това, заради което рискуваш 

толкова много, има някаква важност. Но когато със сигурност 

знаеш, че може да изчезнеш всеки момент, без да получиш ни най-

малка възможност – нито ти, нито онези, които си въвлякъл в 

грешката си – да я поправиш, и знаеш, че каквото и да правиш във 

външното устройство на света, то много скоро и също толкова си-

гурно ще изчезне, колкото и самият ти, без да остави следа, тогава 

е очевидно, че няма причина да рискуваш с такава ужасна грешка. 

В крайна сметка това е толкова просто и ясно, стига само 

да не замъгляваме несъмнено разкрилата ни се истина със сво-

ето лицемерие. 

„Поделяй с другите това, което имаш, не събирай богатства, 

не се възвеличавай, не граби, не изтезавай, не убивай, не прави на 

никого това, което не искаш да бъде направено на теб“ е казано не 

преди 1800, а преди 5000 години и не би могло да има никакво съм-

нение в истинността на такъв закон, ако го нямаше лицемерието; не 

би било възможно, ако не да се изпълнява, то поне да не се признае, 

че винаги трябва да се спазва и че който не го прави, греши. 

Но ти смяташ, че има друго общо благо, заради което може 

и трябва да се отклоняваме от тези правила, че за общото благо 

може да се убива, изтезава, граби. По-добре да загине един човек, 

отколкото цял народ, казваш и ти като Каяфа и подписваш смър-

тната присъда и за един, и за друг, и за трети, зареждаш пушката 

за онзи, който трябва да умре за общото благо, хвърляш го в зат-

вора, отнемаш му имота. Твърдиш, че вършиш тези жестокости, 

защото се чувстваш член на обществото и държавата, който е длъ-

жен да им служи и да изпълнява техните закони като земевладе-

лец, съдия, император, военен. Но нали освен принадлежността ти 

към определена държава и произтичащите от това задължения, ти 

също така принадлежиш и към безкрайния живот на света, към 
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Бога и имаш произтичащи от това задължения. Точно както задъл-

женията, произтичащи от принадлежността ти към видно семейс-

тво или към обществото, винаги са подчинени на по-висшия дълг 

към държавата, така и задълженията, произтичащи от принадлеж-

ността ти към държавата, задължително трябва да бъдат подчи-

нени на по-висшия дълг към живота, към Бога. 

Както би било неразумно да се изсекат телеграфните стъл-

бове, за да се осигури отопление на едно семейство или на едно 

общество и да се увеличи благосъстоянието му, защото това би 

нарушило законите, които гарантират държавното благо, също 

толкова неразумно би било, с цел да се осигури държавата и да се 

увеличи нейното благосъстояние, да се изтезава, екзекутира, 

убива човек, защото това би нарушило несъмнените закони, които 

гарантират благото на света. 

Твоите задължения, които произтичат от принадлежността 

ти към държавата, не могат да не бъдат подчинени на най-висшия 

вечен дълг, произтичащ от принадлежността ти към безкрайния 

живот на света, към Бога, и не могат да им противоречат, както са 

казали учениците на Христос преди 1800 години: „Право ли е пред 

Бога да слушаме вас, а не Бога, разсъдете“172 и „Подобава да се 

покоряваме на Бога, а не на човеците“173. 

Уверяват те, че за да не нарушаваш постоянно изменящия 

се порядък, уреден вчера от няколко души в някой ъгъл на света, 

ти си длъжен да измъчваш, изтезаваш, убиваш определени хора, 

като така нарушаваш истинския, неизменен ред на света, устано-

вен от Бога или разума. Нима е възможно? 

Затова не може да не се замислиш за положението си – като 

земевладелец, търговец, съдия, император, президент, министър, 

свещеник, войник, – свързано с потисничество, насилие, измами, 

мъчения и убийства, и да не признаеш неговата незаконност. Не 

казвам, че ако си земевладелец, незабавно трябва да раздадеш зе-

мите си на бедните; ако си капиталист или фабрикант – парите или 

фабриката си на работниците; ако си цар, министър, чиновник, съ-

дия, генерал, веднага да се откажеш от позицията си; ако си войник, 

т.е. заемаш длъжност, където е съсредоточено цялото насилие, на 

 
172 Деян. 4:19. 
173 Деян. 5:29. 
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момента да я напуснеш въпреки всички опасности, които те грозят 

заради твоя отказ. Ако направиш това, ще е най-добре, но най-ве-

роятно няма да можеш да го направиш – имаш връзки, семейство, 

подчинени, началници и ще бъдеш под толкова силно влияние на 

съблазните, че няма да успееш; но поне винаги можеш да признаеш 

истината за истина и да спреш да лъжеш. Престани да твърдиш, че 

си оставаш земевладелец, фабрикант, търговец, художник, писател, 

защото е полезно за хората; че служиш като губернатор, прокурор, 

цар не защото ти е приятно, привично, а заради благото на другите; 

че продължаваш да бъдеш войник не защото се страхуваш от нака-

зание, а защото смяташ армията за необходима, за подсигуряваща 

живота на населението. Винаги можеш да спреш да лъжеш себе си 

и другите – и не само можеш, но и си длъжен, защото единственото 

благо на живота ти се крие именно в твоето освобождаване от лъ-

жите и изповядване на истината. 

Стига само да направиш това, и положението ти неизбежно 

ще се промени от само себе си. Едно нещо, само едно нещо ти е 

дадено в живота, в което си свободен и всемогъщ, всичко оста-

нало не е в твоята власт, и това е познаването и изповядването 

на истината. 

Изведнъж, защото други жалки, заблудени хора като теб са 

те уверили, че си войник, император, земевладелец, богаташ, све-

щеник, генерал, ти започваш да вършиш зло – очевидно и несъм-

нено противно на ума и сърцето ти; започваш да изтезаваш, да 

грабиш, да убиваш хора, да градиш живота си върху тяхното стра-

дание и най-важното, вместо да се заемеш с единственото важно 

дело в живота си – да признаеш и изповядаш разкрилата ти се ис-

тина, – усърдно да се преструваш, че не я знаеш, да я криеш от 

себе си и от другите, което е точно обратното на едничкото, което 

си призован да правиш. 

И при какви условия го правиш? Ти, който всеки момент 

може да умреш, подписваш екзекуция, обявяваш война, воюваш, 

съдиш, изтезаваш, ограбваш работници, живееш в разкош сред 

бедните, убеждаваш слабите и тези, които ти вярват, че точно така 

трябва да бъде и че такива са човешките задължения, рискувайки 

в същия момент да те прониже куршум или бактерия и ти да изх-

риптиш и да умреш, и завинаги да загубиш възможността да 
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поправиш злото, което си причинил на другите и главно на себе 

си, като си похабил напразно дадения ти веднъж за цялата вечност 

живот, в който не си направил едничкото нещо, което несъмнено 

си бил длъжен да направиш. 

И така, колкото и елементарно и старо да е това, колкото и да 

се заблуждаваме с лицемерие и произтичащите от него самовнуше-

ния, нищо не може да разруши несъмнеността на онази проста и 

ясна истина, че никакви външни усилия не могат да подсигурят жи-

вота ни, неминуемо свързан с неизбежни страдания и завършващ с 

още по-неизбежна смърт, която може да настъпи всеки момент за 

всеки един от нас, и че затова той не може да има друг смисъл освен 

постоянното изпълнение на това, което изисква от нас силата, пра-

тила ни в живота и дала ни неговия неоспорим ръководител – на-

шето разумно съзнание. 

Затова тази сила не може да изисква от нас нещо, което е не-

разумно и невъзможно – да уредим временния си плътски живот, 

живота на обществото или на държавата. Тя изисква от нас единст-

веното несъмнено, разумно и възможно нещо – служение на Божи-

ето царство, т.е. съдействие за установяването на най-голямото еди-

нение на всички живи същества, което е възможно само в истината, 

и следователно признаване и изповядване на разкрилата ни се ис-

тина – едничкото нещо, което винаги е в нашата власт. 

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и 

всичко това ще ви се прибави.“174 Единственият смисъл на човеш-

кия живот е служението на света, като се допринася за установя-

ването на Божието царство, а това може да стане само чрез приз-

наване и изповядване на истината от всеки отделен човек. 

„Божието царство не идва така, че да се забелязва; нито ще 

кажат: Ето, тук е!, или: Там е! Защото, ето, Божието царство е 

вътре във вас.“175 

 
174 Мат. 6:33. 
175 Лук. 17:20–21. 
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