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За книгата 

Всяка нова книга, претендираща да бъде включена в църковното уче-
ние или да го изрази, подлежи на оценка от Църквата, която бавно, 
но цялостно проверява всичко и го изследва от всички страни и най-
вече с оглед на това как учението ще повлияе на живота. Това има 
изключително значение поради най-тясната връзка, която същест-
вува между догматическото мислене и живота. Оценката на това 
влияние е критерият, с който Църквата ще отхвърли всичко, което 
се окаже в противоречие или несъответствие с духа на Христовата 
любов, чрез която Тя живее.

Архимандрит Софроний

През 2008 г. православният свят отбеляза 70-годишнината 
от Успението на преп. Силуан Атонски (24.ІХ.1938) и 60 години 
от първото издание на неговите писания, публикувани с въвеж-
даща част, посветена на неговия живот и учение, от ученика 
му архимандрит Софроний Сахаров. И както в случаите с най-
големите светии на Църквата, тези няколко десетилетия са дос-
татъчни на Църквата, за да даде оценката си. На 26 ноември 
1987 г. Светият Синод на Вселенската Патриаршия начело с 
Константинополския архиепископ Димитрий официално реши: 
„Старецът Силуан Атонски да бъде съпричислен към преподоб-
ните и свети мъже на Църквата”. 

От Възнесението Господ има за всеки век Свои избраници – 
светиите, чрез които да принася на хората Своя дар. Той изко-
вава златната верига на светостта, в която Светият Дух ревниво 
пази имената на прославилите се Божи угодници: апостоли, мъ-
ченици, пророци, праведни миряни, свети патриарси и препо-
добни монаси. Сред всички тях молитвената памет на Църквата 
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е отредила специално място за великите старци-отшелници, по-
търсили своето спасение далече от хората, из пустини и пещери.

Първият от тези велики духовни старци-отшелници е пре-
подобният Антоний (251–356) – „лекар, даден от Господа за Еги-
пет”, както го нарича свети Атанасий [Житие, гл. 87]. Един от 
неговите следовници и Божи избраник за нашето време е свето-
горският монах Силуан. 

Свети Силуан, в света Семьон Иванович Антонов (1866 – 
1938), е родом от Лебединска околия на Тамбовската губерния в 
Русия. През 1892 година, когато се сбъдва желанието му да оти-
де в манастир, Семьон идва на Света гора и става послушник в 
руския „Свети Пантелеймон”. При монашеското си пострижение 
в 1896 г. той приема името Силуан. Остава в избраната от него 
обител до края на дните си.

След повече от 40 години подвижнически живот монах Силу-
ан почива мирно в Господа на 11(24) септември 1938 г. Половин 
век по-късно е канонизиран. Въпреки това ясно църковно оп-
ределение за светостта на стареца Силуан, мнозина от нашите 
съвременници, които търсят „своя лекар”, „своя свети Антоний”, 
продължават обезнадеждени и с болка да въздишат, че „такива 
светии вече няма”. Същата трудност са изпитвали и повечето 
съвременници на Христос, дори и Неговите апостоли, които не 
са разпознавали Неговата святост; единствен свети Петър е мо-
гъл да отговори: „Ти си Христос” (Марк 8:29). 

Но както тогава, така и днес, заслуша ли се в сърцето си, от-
чаяното съвремие може да чуе в него бащинския глас на Христос: 
„Ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Матей 
28:20). Да се съмняваме в Христовото обещание ще е знак, че 
губим християнската си вяра и надежда. Затова и свети Симеон 
Нови Богослов, който в началото на ХІ век също е търсел свят чо-
век за свой учител, е видял, че, за да върви към спасение, трябва 
решително да се бори срещу „новоеретическото” убеждение, че 
святост е имало само по времето на апостолите (Слово 29). 

Човекът, „разпознал” светостта в иначе най-обикновения 
живот на светогорския монах Силуан и разкрил я пред света, 
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е архимандрит Софроний (Сахаров). С това той допринася и за 
причисляването на стареца към лика на светиите.

В света – Сергей Семьонович Сахаров (1896 – 1993), руски 
емигрант във Франция след октомври 1917 г., прекарал няколко 
години в Париж като художник и студент в православния богос-
ловски институт „Св. Сергий Радонежки”, бъдещият отец Софро-
ний идва на Атон през 1925 г., за да търси изцеление на неспо-
собността си да живее по Евангелските заповеди, както той са-
мият по-късно е отбелязвал. След срещата му с отец Силуан през 
1930 г. новоподстриганият монах Софроний остава в манастира 
„Св. Пантелеймон” – неотлъчно при нозете на своя старец. През 
1938 г., вече в края на дните си, преподобният Силуан дава на 
своя ученик няколкото тетрадки със свои записки, като му казва 
да ги публикува, ако сметне, че биха били полезни за някого.

Тия думи се сбъдват през 1947 г., когато отец Софроний се 
връща в Париж за лечение. Откриват му рак. Операцията, при 
която той загубва повече от половината си стомах, е успешна. 
Докато се възстановява постепенно, отец Софроний успява да 
изпълни и завета на своя старец. Така, с отпечатването на кни-
гата „Старецът Силуан” през 1948 г. в Париж и нейното повтор-
но издаване през 1952 г., започва познанството на съвременния 
свят със светия живот на стареца.

След Гърция и Франция най-гостоприемното и благоприятно 
място за мисията на отец Софроний се оказва Англия. Този пос-
леден период от неговия дълъг живот има плодотворно начало: 
през 1959 г. в графството Есекс е основан манастирът „Св. Иоан 
Кръстител”. Отначало манастирът е под юрисдикцията на тога-
вашния западно-европейски екзарх на Руската патриаршия мит-
рополит Антоний Сурожки. През 1965 година, с благословението 
на руския патриарх Алексий І, отец Софроний и неговата мона-
шеска община минават под омофора на Вселенския патриарх, 
който впоследствие дава на обителта ставропигиален статус. В 
новоизградената обител отец Софроний постъпва като преподоб-
ния Симеон Нови Богослов, който след смъртта на своя старец 
Симеон Благоговейни продължава, вече в своя манастир, да пази 
и почита неговата памет.
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Така и в манастира „Свети Иоан Кръстител” паметта на ста-
реца Силуан се запазва жива; тъкмо оттам духовното му богатс-
тво, наследено от отец Софроний, става достояние на църковния 
народ. В Англия, като изключим многобройните беседи, произне-
сени по различни поводи, отец Софроний публикува и други три 
книги: „Неговият Живот е мой” (1977), „Ще Го видим, както Си 
е” (1985) и „За молитвата” (1991). В тях отец Софроний предава 
свидетелството на свети Силуан ведно със собствения си опит на 
духовник – първо на Атон и после в православната диаспора – и 
така непрестанно прави живота на своя старец разбираем за на-
шия съвременник. За това допринасят и многобройните преводи 
на неговите книги: първо на френски и английски, а после и на 
много други езици, което доближава свети Силуан до множество 
хора от най-различни народи, страни и континенти.

Отец Софроний почива в Господа на 11 юли 1993 г. и е погре-
бан в основания от него манастир „Свети Иоан Кръстител”. Преди 
да затвори очи той вижда книгата „Старецът Силуан”, преведена 
на повече от 20 езика и станала едно от най-значимите, необори-
ми свидетелства за реалността на светостта и през ХХ век.

Двете части на книгата „Старецът Силуан” представят: ед-
ната – духовните записки на стареца, а другата – богословското 
им тълкувание в духа на православното предание. Причината за 
написването на първата, въвеждаща част е обстоятелството, че, 
като пристига във Франция след края на Втората световна война, 
отец Софроний се сблъсква със слепотата на повечето свои съна-
родници в Париж – представители на руската мисъл, неспособни 
да видят в записките на стареца нещо значимо от богословска 
гледна точка. Отец Софроний забелязва също, че дори и сред най-
образованите тогавашни руски богослови там широко битува из-
кривено разбиране за монашеството: за тях послушанието влиза 
в разрез с принципа за свободата на волята в християнството. 
Завърнал се в Париж вече монах, отец Софроний ясно съзнава, 
че едно такова – напълно неприемливо за него самия – разбиране 
руши основите на православната монашеска традиция такава, 
каквато той я е видял в своя старец Силуан. Ето защо се заема 
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най-напред да разясни богословското значение на иначе съвсем 
обикновените духовни записки на стареца Силуан.

Повече от половината на първата, уводна част отец Соф-
роний посвещава на богословските дълбини, до които стига мо-
литвата на стареца: „Моля Те, милостиви Господи, да Те познаят 
чрез Светия Дух всички народи по земята”. Основна тук за свети 
Силуан, както подчертава отец Софроний, е ролята на Светия 
Дух, Който живее в Църквата и Който прави възможно за човека 
неговото спасение и обожение. Това води до истинното христи-
янско разбиране на Евангелските заповеди: вече не като етичес-
ка норма, а като причастност към самия божествен живот, като 
богопознание. Както и старецът често споменава в записките си, 
крайният резултат и последен критерий за истинността на който 
и да било духовен опит е молитвата за враговете по примера на 
Христос – молитва, която надхвърля естествените сили на човека 
и е дар само на Божията благодат. 

Отец Софроний специално подчертава, че голямата наука на 
подвижническия – и на стареца Силуан – живот е в борбата за 
повторното спечелване на дарената от Бога благодат, която чо-
век, заради своята духовна неопитност, губи. В тази борба спа-
сението зависи от два фактора: проявата на човешката свобода 
и действието на Божията благодат. Духовната чувствителност на 
подвижника му дава способността да отличава идването на бла-
годатта и на Божия мир „по вкус”. Изкушенията и греховните па-
дения ни учат на смирение, а то е единственият път, който води 
към запазване или повторно спечелване на Божията благодат. 
Но благодатта не се отдръпва от човека само заради неговите 
падения – понякога Господ решава да го изостави, за да провери 
неговата свободна воля. Без Господа човек е напълно безсилен за 
живот по Евангелските заповеди; вкусил веднъж Божията благо-
дат, в мрака на богооставеността той вече ясно вижда своето ни-
щожество. А когато Господ види такова смирение в подвижника, 
Той му връща благодатта Си, често пъти – във видение от светли-
на, която е Самият Бог. И така, аскетическата борба за благодат-
та става основно борба за смирение, водена чрез молитвата.
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В уводната част отец Софроний изтъква и значението на 
молитвеното откровение, което свети Силуан получава от Самия 
Господ: „Дръж ума си в ада, и не се отчайвай”. Публикувано 
след края на Втората световна война, когато разрухата и от-
чаянието са вече общочовешки опит, Силуановото откровение 
е с още по-голяма сила днес, когато хората повече от всякога 
боледуват от депресия и отчаяние. Лекът, който се съдържа в 
откровението: „Дръж ума си в ада, и не се отчайвай”, идва от 
молитвената борба с гордостта и егоизма. Според тълкуванието 
на отец Софроний тази борба е възможна само чрез покаянието 
и по-конкретно – чрез самоосъждането, когато в молитвата си 
човек вижда себе си достоен за ада и, вместо високомерно да 
разчита на собствените си сили, се уповава само на Господа и 
единствено от Него очаква своето избавление.

„Душата ми тъгува за Господа, и аз Го търся със сълзи” – така 
започват записките на стареца Силуан, които читателят може да 
прочете във втората част на настоящата книга. С прости думи, 
често с молитва направо към Господа, старецът споделя свои-
те мисли за духовния живот. Основните му теми са: молитвата, 
смирението, Божият мир, благодатта, Божията воля, човешката 
свобода, покаянието, богопознанието, любовта, света Богороди-
ца, светиите, монасите, пастирите, борбата с помислите. Себе си 
старецът Силуан вижда най-вече като плачещия Адам – изгубил 
рая, да пролива горещи сълзи в молитва пред Господа. „И аз изгу-
бих благодатта, и затова викам заедно с Адам” – казва старецът. 
А как той самият е призовавал Господа в молитва, можем да ви-
дим от описанието, което дава за Адамовия плач: 

Горчиви били сълзите на Адам, и течали като ручеи, и мокре-
ли лицето и гърдите му, и земята; и въздишките му били дълбоки 
и силни, сякаш от ковашки мех. Той викал: „Господи, вземи ме 
отново в рая”. Тук старецът Силуан описва наистина онова, за 
което говори църковното богослужение на Неделя Сиропустна, 
когато споменава изгонването на Адам от рая.

Записките на стареца бързо ни уверяват обаче, че тук не 
става дума за просто заимстване. Напротив, колкото повече чо-
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век чете неговите смирени слова, толкова по-ясно започва да 
вижда как дълбоко старецът е бил потопен в църковното преда-
ние, как за него богослужението действително е било извор на 
молитвени сълзи и все по-трудно става неговият покаен зов да 
бъде отграничен от този на Адам, за който църковните служби 
говорят. Зачетем ли пък на глас записките на стареца, тогава 
чувстваме влиянието на духовната сила, както от църковните 
молитви и песнопения; и даже пунктуацията в текста, която 
иначе изглежда така необичайна, вече не смущава окото – защо-
то със сърцето си човек вижда, че тя е там, където в молитвата 
си старецът спира да направи пауза.

За стареца Адамовите въздишки идват сякаш из ковашки 
мех. Това сравнение липсва в богослужебния текст и явно се 
е родило в собствения му духовен опит. Отец Софроний ни е 
описал как старецът е изпълнявал своето послушание на мел-
ницата и знаем, че въпреки толкова трудното си послушание, 
„където цял ден е трябвало да прехвърля и носи безброй голе-
ми чували с брашно”, старецът продължавал непрестанно да 
се моли „с продължителен, дълбок и понякога отчаян плач”.

Така плачът на Адам – бащата на вселената, както старецът го 
нарича – пронизва и неговото собствено сърце и става основата на 
молитвения му живот. Този плач, наред с разбирането, че заради 
Адамовия грях цялата вселена е изгубила Божия мир и любовта, 
довеждат стареца до молитва за целия свят: „Моля Те, милостиви 
Господи, да Те познаят чрез Светия Дух всички народи на земята”. 
Тъкмо тази молитва отец Софроний избира за иконата на стареца 
Силуан във връзка с неговата канонизация и с тази молитва ста-
рецът е стигнал вече до много народи по земята.

Историята на предлагания български превод на книгата 
“Старецът Силуан” започна с труда на блаженопредставилия се в 
Господа Евгений Буханцов, от когото през 1998 г. получих цялос-
тен ръкописен превод. Задачата ми бе да набера и редактирам 
текста. Започнах с благословението на моя духовен отец в Бъл-
гария. В последствие се свързах и с манастира “Св. Иоан Кръс-
тител” в Есекс, Англия. След няколко посещения там продължих 
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работа вече с благословението на събора на манастирските стар-
ци: архимандрит Симеон, архимандрит Захария и отец-игумена 
архимандрит Кирил. Поклонничеството в обителта на автора и 
разговорите с неговите духовни наследници спомогнаха реша-
ващо за завършека на моя труд. Подкрепата на братството на 
манастира бе безценна, както и езиковата компетентност на Де-
ворина Гамалова и на моята майка Лиляна Банева.

Трудът в преводачески колектив се оказа много плодоносен 
сред неизброимите трудности, свързани с недоуточнената духов-
на терминология в съвременния български език. 

Богословското богатство, с което се отличава стилът на 
отец Софроний и което силно желаехме да запазим, както и 
поетичното умиление в записките на стареца, което също не 
искахме да изгубим, налагаха различен подход към съответни-
те две части на книгата. Това трябваше да бъде нашият пре-
водачески избор. Ние го направихме след сравнение и с други 
преводи на книгата. Различните преводачи, с пастирското бла-
гословение на автора, бяха подходили към проблема различно. 
Например, някои колеги бяха издигнали молитвеното слово на 
стареца Силуан до онази сфера в своя език, която традицията 
пази за църковното богослужение: в гръцкия превод – ката-
ревуса, а в английския – езикът на Книгата за обща молитва 
(Book of Common Prayer). Избрахме максималната близост до 
оригинала, в който различният стил и език на двете части е 
продиктуван от замисъла при съставянето на книгата. А и един 
архаичен български език би бил в дисонанс с обикновения, го-
ворим руски език на стареца Силуан, който не е използвал бо-
гослужебния църковнославянски. Така и двете групи читате-
ли – и „академици”, и „молитвеници” – ще могат да намерят 
онова, което им е нужно в съответната част на книгата. 

Тук е мястото да отбележим, че самият отец Софроний чес-
то е съветвал вярващите да четат най-напред втората част, 
т. е. писанията на св. Силуан, а едва след това – богословските 
изяснения от първата част.
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Настоящият български превод излиза благодарение на мно-
го хора в България и Англия, които подкрепяха идеята от само-
то начало – на първо място игумена на манастира „Свети Иоан 
Кръстител” архимандрит Кирил, ИК „Омофор” и Фондация „Пок-
ров Богородичен” в София. ИК „Омофор” вече е представила на 
българския читател част от творчеството на архимандрит Софро-
ний – неговите „Духовни беседи” (2003) и „Ще видим Бога както 
Си е” (2005). През 2007 г. излезе и книгата „За молитвата”, изда-
дена от Руенския манастир „Свети Йоан Рилски”. Надяваме се, че 
с появата си книгата „Свети Силуан Атонски” ще заеме тъй дос-
тойно приготвеното ѝ място в родната Православна библиотека.

Преводачът
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15Икона от иконостаса на храма 
на ставропигиалния манастир „Свети Йоан Предтеча” в Есекс, Англия

Свети Силуан Атонски
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Îткровението казва за Бога: „Бог е лю-
бов”, „Бог е светлина, и в Hего няма 

никаква тъмнина” (1 Иоан 4:8,1:5).
Колко трудно е за нас хората да се съгласим с това. Трудно е, защо-

то и нашият личен живот, и животът в целия околен свят свидетелстват 
по-скоро за обратното.

Наистина, къде е тази СВЕТЛИНА – ЛЮБОВТА НА ОТЦА, ако всич-
ки ние, като приближаваме края на живота си, заедно с Иов осъзнаваме 
с мъка в сърцето: „Дните ми преминаха: мислите ми – притежание на 
сърцето ми – са разбити… преизподнята е мой дом… А после това, де 
е надеждата ми?” И „кой ще види” онова, което сърцето ми тайно, но 
ревностно търси от младостта ми? (Иов 17:11-15)

Сам Христос свидетелства, че Бог внимателно промисля за цяло-
то Свое творение, че нито една малка птичка не е забравена от Него, 
че Той се грижи дори за тревата и че за хората Неговата грижа е още 
по-голяма, че на нас дори „и космите на главата са всички преброени” 
(Матей 6:30, 10:30).

Но къде е този внимателен и към най-малката подробност 
Промисъл? Всички ние сме потиснати от гледката на неудържима ра-
зюзданост на злото в света. Милиони същества, често пъти току-що ро-
дени, биват погубвани с невероятна жестокост, преди още да са осъз-
нали, че живеят.

За какво тогава ни е даден този нелеп живот?
И ето, жадно търси душата среща с Бога, за да Му каже: „За какво 

Си ми дал живот?… Задавих се от страдания; обгръща ме мрак; защо 
Се криеш от мен?… Зная, че Си благ, но защо към моето страдание Ти 
Си така безразличен?

Защо Си така… жесток и безпощаден към мене?
Аз не мога да Те разбера”.
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Увод

Æивял на земята човек, мъж с ги-
гантска сила на духа, на име 

Симеон. Той дълго се молел с неудържим плач: „Помилуй ме”; но 
Бог не го чувал.

Изминали много месеци в такава молитва и силите на душа-
та му се изчерпали. Отчаян, той извикал: „Ти си неумолим!” При 
тези думи в обезсилената му от отчаянието душа нещо се скъсало, 
и тогава изведнъж за миг той видял живия Христос; огън изпъл-
нил сърцето и цялото му тяло с такава сила, че ако видението 
било продължило още миг, би умрял. След това вече никога не 
могъл да забрави неизразимо кроткия поглед на Христос, изпъл-
нен с безкрайна любов и радост, и с непостижим мир. И след 
това дълги години, през целия си живот, той все говорил, че Бог 
е любов, любов безмерна и непостижима.

За него, за този свидетел на Божията любов, предстои да 
разкажем.

От времето на Иоан Богослов, през изминалите деветнадесет 
столетия, са живели безброй такива свидетели, но този ни е особе-
но скъп, защото беше наш съвременник. Християните често имат 
желание – напълно естественото желание, да видят знамения на 
нашата вяра, иначе изнемогват в надеждата си, а разказите за 
стари и прастари чудеса се превръщат в съзнанието им в митове. 
Ето защо повтарянето на подобни свидетелства е толкова важно, 
ето защо ни е толкова скъп този нов свидетел, който олицетворя-
ваше най-скъпоценните прояви на нашата вяра. Знаем, че и на 
него малцина само ще повярват, както са малцина и повярвалите 
в свидетелството на предишните отци; и това не е защото свиде-
телството е лъжливо, а защото вярата задължава към подвиг.
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Казваме, че деветнадесетвековната християнска история 
познава безброй такива свидетели на Христовата любов, и все 
пак в необятния океан на човечеството те се срещат толкова ряд-
ко, те са толкова малко.

Рядкост са такива свидетели, защото няма по-труден, по-
болезнен подвиг от подвига на любовта и борбата за любов; за-
щото няма по-страшно свидетелство от свидетелството за лю-
бовта; и няма по-голямо предизвикателство от проповядването 
на любовта.

Погледнете живота на Христос. Той дойде на света, за да съ-
общи на хората благата вест за вечния божествен живот, която 
ни поднесе с обикновени човешки думи в двете Си заповеди за 
любовта към Бога и към ближния. От Евангелското повествование 
виждаме на какви изкушения Христос бива подложен от дявола, 
който прави всичко възможно да Го принуди поне в нещо да на-
руши тези заповеди, та с това да Му отнеме „правото” да ги дава 
на човека. Вижте какво се случва в пустинята (Матей 4, Лука 4). 
От отговорите на Христос става ясно, че борбата там е била за 
първата заповед – за любовта към Бога. А след като Христос по-
беждава в тази борба и излиза на проповед, дяволът Го обгражда с 
атмосфера на непримирима и убийствена вражда и Го преследва 
навсякъде, но и тук не постига целта си. Виждаме последните уда-
ри, нанесени на Христос – предателството на ученика-апостол, 
общото отстъпничество, яростните викове на облагодетелствана-
та тълпа: „Разпни Го, разпни” (Лука 23:21) – но и тук побеждава 
Христовата любов, за което Самият Христос свидетелства кате-
горично: „Дерзайте: Аз победих света”, и още: „Иде князът на тоя 
свят, и в Мене той няма нищо” (Иоан 16:33, 14:30).

И така, дяволът не можа да отнеме на Христос правото да 
даде на света нова заповед. Господ победи, и победата Му остава 
во веки, и никога, никой и нищо не ще намали величието на тази 
победа.
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__________

Иисус Христос безкрайно възлюби света; и на стареца 
Силуан беше дадено наистина да преживее тази любов. Заради 
това и той самият беше обикнал Христос и прекара дълги го-
дини в изключителен подвиг, та нищо и никой да не му отнеме 
този дар; за да може и той в края на живота си да каже заедно 
с великия апостол Павел: „Кой ще ни отлъчи от любовта Божия: 
скръб ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, 
опасност ли, или меч?… Защото аз съм уверен, че ни смърт, 
нито живот, ни Ангели, ни Власти, нито Сили, ни настояще, 
нито бъдеще... ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя 
твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Иисуса, 
нашия Господ” (Рим. 8:35–39).

Ако се замислим над думите на апостол Павел, ще разберем, 
че той е могъл да говори така, само след като е минал през всички 
тези изпитания. И всеки, тръгнал след Христос, минава, както 
е показал вековният опит, през множество изпитания. През тях 
беше преминал и старецът Силуан.

__________

Блаженият старец схимонах Силуан се подвизава четири-
десет и шест години на Атонската планина в руския манастир 
„Св. великомъченик Пантелеймон”. Така се случи, че около 14 
години и ние живяхме в този манастир. През последните години 
от живота на стареца, от 1931 г. до деня на неговата кончи-
на на 11/24 септември 1938 г., бяхме най-близкият му човек. 
Отказваме се да обясним как стана това; ако искате, можем да 
го наречем недоразумение. За отношението ни към стареца зна-
еха някои от неговите почитатели и техните настойчиви молби 
ни накараха да напишем неговото житие. За човек, който няма 
нито дарба, нито опит в писането, това не е лека задача; но все 
пак започваме, защото дълбоко и искрено сме убедени, че е наш 
дълг да разкажем на хората за този наистина велик човек.
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Според съдържанието си настоящата книга е предназначена за 
тесен кръг хора, които имат интерес към християнското подвиж-
ничество и затова главната ни задача е не литературното изкуство, 
а възможно най-точният „духовен портрет” на стареца.

Цялото ни внимание при общуване с него беше погълнато от 
неговия духовен облик с една единствена цел – личната ни „пол-
за”. Никога не сме си представяли, че ще пишем неговата биог-
рафия, ето защо за нас остана неизвестно много от онова, което 
естествено би трябвало да интересува биографа. Много неща сме 
задължени да премълчим, защото те са свързани с хора, които са 
още живи. Тук привеждаме малкото факти от живота на старе-
ца, за които или самият той ни е разказвал по различни поводи 
в нашите чести разговори, или сме чули от други подвижници на 
Света гора, негови приятели. Смятаме, че оскъдността на дан-
ните за живота на стареца няма да е съществен недостатък на 
нашия труд. Ще бъдем напълно удовлетворени, ако сме успели 
поне отчасти да изпълним по-важната задача, а именно – да об-
рисуваме духовния облик на стареца за онези, които не са имали 
щастието непосредствено да общуват с него, докато беше жив. 
Доколкото можем да съдим и от контактите ни с други хора, той 
беше единственият безстрастен човек, когото ни беше дадено да 
срещнем по житейския си път. Сега, когато вече не е сред нас, го 
виждаме като изключителен гигант на духа.

Когато Господ живял на земята, смиреното Му явяване в плът 
скривало от погледите на хората Неговото истинско божествено 
величие, и едва след Възнесението Господне и след слизането на 
Светия Дух пред духовния взор на учениците и апостолите се откри-
ло Божеството на Христос. Нещо подобно стана и с нас по отноше-
ние на стареца Силуан. Докато беше жив, той беше тъй обикновен 
и достъпен, че при цялото ни благоговение към него и съзнание за 
високата святост на този мъж, все пак не можахме напълно да по-
чувстваме неговото величие и едва сега, когато вече толкова години 
не срещаме по пътя си нищо подобно, със закъснение започваме да 
разбираме истинското величие на човека, когото по непостижим 
Божи промисъл ни се случи да познаваме така отблизо.
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ЧАСТ ПЪРВА
 

ЖИВОТЪТ 
И УЧЕНИЕТО НА СТАРЕЦА 
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І.

Детство 
и младост

Æивотът на блажения старец Си лу-
ан външно не е много интересен. 

До наборната възраст – живот на беден руски селянин, след то-
ва – обичайната военна служба в нисшите чинове и после – дъл-
ги четиридесет и шест години монотонен манастирски живот на 
обикновен монах.

Манастирският регистър казва за него следното: схи монах 
отец Силуан; мирско име – Семьон Иванович Антонов, селянин 
от Тамбовска губерния, Лебедински окръг, Шовска околия и село. 
Роден през 1866 година; пристигнал на Атон през 1892 годи-
на; постриган в мантия през 1896 година; в схима – през 1911. 
Послушания: на мелницата, в Каламарейския метох (собственост 
на манастира извън Атон), в Стария Нагорни Русик и в стопанс-
твото. Починал на 11/24 септември 1938 г.

От „роден” до „починал” – всичко оскъдно, няма какво да 
разкажеш; а да докосваш вътрешния живот на човека пред Бога 
е нескромно и дръзко. Да разкриваш пред всички „дълбокото” 
сърце на християнина е почти светотатство. Но уверени сега, 
че за стареца, който си отиде от света като негов победител, 
вече нищо не е страшно, вече нищо няма да наруши вечния му 
покой в Бога, ще си позволим опита да разкажем поне нещо за 
неговото необикновено богато и царствено-високо житие, като 
имаме предвид онези малцина, които също се стремят към та-
къв божествен живот.
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__________

Полето на духовна борба за всеки човек е преди всичко не-
говото собствено сърце и онзи, който обича да влиза в сърцето 
си, ще оцени реченото от пророк Давид: „Ще пристъпи човек, а 
сърцето е дълбоко” (Пс. 63:7).1 Истинският християнски живот 
протича там, в дълбокото сърце, скрито не само от чужди погле-
ди, но напълно – и от самия носител на това сърце. Който е вли-
зал в този тайнствен чертог, несъмнено е изпитал неизразимото 
изумление пред тайната на битието. Който се е потапял с чист ум 
в напрегнато съзерцаване на своя вътрешен човек, той разбира 
невъзможността да проследи изцяло потока на своя живот дори 
за кратък отрязък от време, осъзнава невъзможността да улови 
процесите в духовния живот на сърцето, което с дълбочината си 
достига онова битие, където вече няма процеси. А в настоящото 
житие пред нас стои като че ли именно тази задача: да опишем 
вътрешния процес на израстването на един велик подвижник.

Не, ние няма да си поставяме такава неизпълнима задача. 
Ще засегнем само отчасти онези етапи от живота на стареца, ко-
ито са ни по-добре известни. За още по-неуместен смятаме всеки 
опит за научна психоанализа, защото там, където действа Бог, 
науката е неприложима.

__________

От дългия живот на стареца в паметта ни най-ярко са се за-
пазили няколко случки, които показват какъв беше неговият вът-
решен живот и едновременно с това илюстрират и неговата „исто-
рия”. Първата е от ранното му детство, когато е бил на не повече 
от четири години. Баща му, както повечето руски селяни, обичал 
да му гостуват странници. Веднъж, на някакъв празник, той с осо-
бено удоволствие поканил един пътуващ продавач на книги, като 
се надявал да научи от него, като от „книжовен” човек, нещо ново 

1 Преводът е по текста на Седемдесетте тълковници. – Б. пр.
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и интересно, защото страдал от своята „тъмнина” и жадувал за 
знание и просвета. Вкъщи поднесли на госта чай и храна. Малкият 
Семьон го гледал, любопитен като всяко дете, и внимателно слушал 
разговора. Търговецът доказвал на баща му, че Христос не е Бог и 
че изобщо Бог няма. Момчето Семьон било поразено най-вече от 
думите: „Къде е Той, този Бог?”, и си помислило: „Когато порасна 
голям, ще ида по цялата земя да търся Бога”. Когато гостът си оти-
шъл, малкият Семьон казал на татко си: „Ти ме учиш да се моля, а 
той казва, че няма Бог”. На което татко му отвърнал: „Аз го мислех 
за умен човек, а той излезе глупак. Не го слушай”. Но отговорът на 
бащата не заличил съмнение то в душата на момчето.

Минали много години оттогава. Семьон пораснал, станал голям 
и здрав момък. Работел недалече от тяхното село, в имението на княз 
Трубецкой, където по-големият му брат се бил спазарил на строеж. 
Работели в бригада, Семьон – като дърводелец. Една селска жена 
им била готвачка. Веднъж тя отишла на поклонение и посетила, 
наред с другите светини, и гроба на забележителния подвижник, 
отшелника Иоан Сезеновски (1791–1839). Като се върнала, тя раз-
казвала за светия живот на отшелника и за чудесата, които ставали 
на гроба му. Някои от присъстващите старци потвърдили разказите 
за чудесата и всички казвали, че Иоан бил свят човек.

Като слушал този разговор, Семьон си помислил: „Ако той е свят, 
значи Бог е с нас и няма защо да обхождам цялата земя да Го търся”, 
и при тази мисъл младото му сърце пламнало от любов към Бога.

Чудно нещо, от 4 до 19-годишната си възраст той носел ми-
сълта, легнала на душата му от думите на книгопродавеца; ми-
съл, която очевидно го измъчвала, останала като въпрос някъде 
дълбоко в него и която по-късно получила отговор по такъв стра-
нен и сякаш наивен начин.

__________

След като Семьон почувствал, че е придобил вяра, умът му се 
прилепил към помненето на Бога и той много се молел със сълзи. 
Тъкмо тогава почувствал в себе си вътрешна промяна и желание 
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за монашество, и както казваше самият старец, започнал да гледа 
младите красиви дъщери на княза като сестри – с любов, но без да 
ги пожелава, докато по-рано се смущавал, като ги видел. По онова 
време той дори молел баща си да го пусне в Киево-Печорската лав-
ра, но баща му категорично отговорил: „Първо изкарай военната си 
служба и после ще си свободен да отидеш”.

В такова необичайно състояние Семьон прекарал три месе-
ца. След това то преминало и той отново започнал да дружи с 
връстниците си, да се разхожда с момичета извън село, да пие 
водка, да свири на хармоника и въобще да живее като другите 
младежи в селото.

Млад, красив, силен, а по това време вече и заможен, Семьон 
се наслаждавал на живота. В селото го обичали заради добрия му, 
миролюбив и весел характер, а за девойките той бил завиден же-
них. Семьон се увлякъл по една от тях и преди още да е станало 
дума за женитба, късно една вечер с тях се случило „обичайното”.

Забележителното в тази случка е това, че на следващата сут-
рин, докато работели заедно, баща му тихо му казал: „Синко, къде 
беше вчера, болеше ме сърцето”. Тези кротки думи на баща му се 
запечатали в душата на Семьон и години по-късно, като си спом-
няше за него, старецът казваше: „Аз не стигнах баща си. Той беше 
съвсем неграмотен и дори „Отче наш” казваше с грешка – изго-
варяше „днест” вместо „днес”, научил го бе в църквата по слух, но 
беше кротък и мъдър човек.”

Тяхното семейство било голямо: баща, майка, петима братя 
и две дъщери. Всички живеели заедно и в сговор. Големите братя 
работели с бащата. Веднъж, по жетва, Семьон трябвало да при-
готви и занесе обяда на полето. Било петък. Той забравил, сварил 
свинско и всички яли. Минала половин година, било вече зима, 
когато на един празник бащата казал на Семьон с мека усмивка:

– Синко, помниш ли как ме нахрани на полето със свинско? А 
беше петък; знаеш ли, тогава го ядох като мърша.

– Че защо не ми каза тогава?
– Не исках, синко, да те смутя.
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Когато разказваше подобни случаи от живота в бащиния си 
дом, старецът добавяше: „Ето такъв старец бих искал да имам. Той 
никога не се дразнеше, винаги беше спокоен и кротък. Помислете 
само, половин година беше търпял и чакал удобния момент, за да 
ме поправи, без да ме смути”.

__________

Старецът Силуан беше физически много силен. За това гово-
рят и следните случки от неговия живот.

Веднъж на Великден, когато бил съвсем млад, още неходил 
войник, след богат обяд с месо братята му отишли на гости, а той 
останал вкъщи. Майка му предложила да изпържи яйца. Той не 
отказал и тя направила цял чугунен тиган, около петдесет яйца, 
а той ги изял всичките.

В ония години работел с братята си в имението на княз 
Трубецкой и на празниците понякога ходел на кръчма. Случвало 
му се за една вечер да изпива „четвъртина” водка (три литра), без 
да се напива.

Веднъж, в голям зимен студ, сковал след затопляне, Семьон 
се отбил в странноприемницата. Един човек, който бил пренощу-
вал там, искал да се връща у дома; отишъл да впрегне коня си, но 
скоро се върнал с думите:

– Беда! Трябва да пътувам, а не мога. Дебел лед е покрил копи-
тата на коня ми и той от болка не дава да махна леда.

Семьон му казал:
– Да вървим, ще ти помогна.
В конюшнята той хванал здраво шията на коня под миш-

ницата си и казал на селянина: „Почвай!” През цялото време ко-
нят стоял, без да помръдне. Селянинът очукал леда от копитата, 
впрегнал коня и си заминал.

С голи ръце Семьон можел да вдигне горещата чугунена тен-
джера с чорба и да я пренесе от печката до масата, където обяд-
вали майсторите. С юмручен удар можел да счупи доста дебела 
дъска. Вдигал големи тежести и издържал извънредно много на 
горещина и студ. Можел да яде и да работи по много.
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Но тази сила, която по-късно щяла да му послужи да извър-
ши многобройни и необичайни подвизи, по онова време станала 
причина за най-големия му грях, за който той бе принесъл изк-
лючително покаяние.

Веднъж на храмовия празник на селото надвечер, когато почти 
всички селяни били край къщите си и весело разговаряли, Семьон 
се разхождал с един приятел и свирел на хармоника. Насреща им 
се задали двама братя, обущарите на селото. По-големият, огромен 
човек, много силен и голям кавгаджия, си бил вече „пийнал”. Когато 
се срещнали, обущарят с подигравки се опитал да вземе хармони-
ката на Семьон, но той успял да я подаде на приятеля си. Застанал 
срещу обущаря, Семьон го убеждавал „да си върви по пътя”, но онзи 
тръгнал срещу него, решил очевидно да покаже превъзходството 
си над всички момчетата в селото, и то в такъв ден, когато всички 
момичета били излезли и със смях наблюдавали сцената. Ето как 
старецът разказваше за това:

– Отначало помислих да отстъпя, но изведнъж ме хвана срам, 
че момичетата ще ми се смеят и силно го ударих в гърдите. Той 
отхвръкна надалече и тежко се просна по гръб насред пътя. От 
устата му потече пяна и кръв. Всички се изплашиха, изплаших 
се и аз. Помислих си – убих го. И стоях така. В това време по-
малкият брат на обущаря взе голям камък от земята и го хвърли 
срещу мене. Успях да се обърна и камъкът ме удари по гърба. 
Тогава аз му казах: „Е какво, и с тебе ли искаш да стане същото?” 
И тръгнах към него, но той избяга. Обущарят дълго лежа на пътя. 
Насъбраха се хора, помагаха му, плискаха го със студена вода. 
Мина поне половин час, докато той успее да се вдигне и едва 
го заведоха вкъщи. Беше болен около два месеца, но за щастие 
остана жив, а аз доста време след това трябваше да внимавам, 
защото братята на обущаря и техните приятели ме дебнеха вечер 
по тъмните улички с тояги и ножове, но Бог ме запази.



31

__________

Така, в шума на младините, първият Божи зов за монашески 
подвиг започнал да заглъхва в душата на Семьон. Но Бог го бил изб-
рал и отново го призовал, вече с видение. Веднъж, след нецеломъд-
рено прекарано време, той задрямал и в лекия си сън видял змия 
да влиза през устата му. Усетил силна погнуса и се събудил. В това 
време чул думите: „Ти глътна змия в съня си и ти е противно. Така 
не Ми е добре и на Мене да гледам онова, което ти вършиш”.

Семьон не видял никого, само чул произнеслия тези думи глас, 
който по своята сладост и красота бил съвсем необикновен. При 
всичката си тихост и сладост този глас имал потресаващо въздейс-
твие. Според твърдото и дълбоко убеждение на стареца това бил 
гласът на самата Богородица. До края на дните си благодареше 
на Божията майка, че не се бе погнусила от него, а бе благоволила 
сама да го посети, да го вдигне от падението. Той казваше: 

„Сега виждам как на Господа и на Божията майка им е жал 
за хората. Помислете си, Божията майка бе дошла от небесата да 
ме вразуми, мене – грешния юноша”.

Факта, че не е бил удостоен да види Владичицата, старецът 
обясняваше с нечистотата, в която тогава се намирал.

Този повторен зов, малко преди да отиде войник, имал реша-
ващо значение за избора на по-нататъшния му път. Първият ре-
зултат бил коренното изменение на живота му, който бил тръгнал в 
недобра посока. Семьон почувствал дълбок срам за своето минало и 
започнал горещо да се кае пред Бога. След военната служба реше-
нието му да отиде в манастир се върнало с много по-голяма сила. 
Събудило се острото му чувство за грях и това изменило неговото 
отношение към всичко, което виждал в живота си. Тази промяна се 
отразила не само в личните му действия и поведение, но и в него-
вите изключително интересни разговори с други хора, които за съ-
жаление тук можем да преразкажем само отчасти – малкото, което 
най-ясно се е запазило в паметта ни.
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__________

Веднъж на празник в селото Семьон видял един от съселяни-
те си, мъж на средна възраст, да свири на хармоника и да играе. 
Семьон го извикал настрана и го попитал:

– Степан, как можеш да свириш и да се веселиш така? Че ти 
уби човек!

Мъжът бил извършил убийство в пиянска свада. Той отвел 
Семьон още малко по-надалеч и му казал:

– Знаеш ли, когато бях в затвора, аз много се молих на Бога 
за прошка и Бог ми прости. Затова сега свиря и играя със спо-
койно сърце.

Семьон, който самият неотдавна едва не убил човек, разбрал, 
че е възможно човек да измоли от Бога прошка за греховете си. 
Разбрал също и спокойствието на своя съселянин, простения уби-
ец. Този случай точно представя както ясното съзнание за грях, 
така и силното покайно чувство и дълбоката религиозна интуиция 
на руските селяни.

Друг съселянин на Семьон се срещал с момиче от съседното 
село и тя забременяла от него. Семьон, като виждал, че онзи се 
отнася съвсем небрежно към това обстоятелство, го убеждавал да 
се ожени за нея, като му казвал: „Иначе ще бъде грях”. Момъкът 
дълго не се съгласявал, че това е грях и не искал да се жени, но 
Семьон все пак го убедил и той го послушал.

Като чухме от устата на стареца тази история, го попитахме, 
защо той самият не се оженил за момичето, с което тогава е бил. 
Старецът отговори така:

– Когато поисках да стана монах, много молих Бога да уст-
рои всичко така, че да мога спокойно да изпълня желанието си 
и Бог всичко нареди добре. Отидох войник и докато съм бил в 
армията, един търговец на зърно дошъл в село да купува жито. 
Като видял онази девойка на хорото, че е красива и стройна, 
че пее хубаво и е много весела, той я обикнал и я взел. Те бяха 
щастливи и имаха много деца.

Старецът горещо благодарил на Бога, че чул молитвата му, 
но престъплението си не забравил.
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