
ЗА АРХАНГЕЛОВАТА ЗАДУШНИЦА И ЗА 

ИЗГУБЕНИТЕ НИ ДУШИ 

 

Архангелова задушница. Ден за почит на скъпите ни покойници. Майка и 

баща, баби и дядовци, лели, вуйчовци и чичовци, братя и сестри, 

братовчеди, обичани и без време напуснали някого съпруги и съпрузи. 

Всеки от нас е понесъл някаква такава загуба. Преживял я е и 

продължава да я преживява по някакъв негов си начин. 

Винаги съм изпитвал съпротива срещу наложените от църквата и 

традициите, формирани пак от тази църква като социална институция, 

норми на поведение в такива дни. Винаги съм изпитвал съпротива срещу 

хората на православната или католическата църкви, които ми казват 

какво да правя или как да се моля. Мъката си е моя и ако има Бог, а аз 

макар и много непримерен вярващ, вярвам, че има, то пътя към сърцето 

ми за него винаги е отворен и безпроблемен. Бог винаги може да 

надникне и в най-скритите кътчета на душата ми. И за това и двамата не 

се нуждаем от посредници. И не човеците, а Бог ще ме съди кога, къде и в 

какво съм сгрешил. 

И понеже съм вироглав, днес, на този ден, аз мисля за своите близки. За 

всички онези хора, които са ме обичали безрезервно и безусловно и които 

са оставили светли и неизлечими следи в душата и ума ми. И част от 

моите молитви, са за Тях, за упокоение на душите им, за благодарност – 

дълбока, безкрайна и неизречима благодарност за всичко с което са ме 

обдарили докато са били част от живота ми. 

Но има и още нещо. В такива дни винаги мисля за всички онези Човеци, 

майки и бащи, които са загубили децата си – онези мили, невинни 

душици, които незнайно защо са били осъдени да си отидат от живота 

прекалено рано. На които е било отказано цялото щастие, тегоба, усилия, 

битки, които ни подарява животът. На които е бил отказан в един момент 

негово величество Животът. 

Познавам не малко хора, които през годините, които отминаха, загубиха 

най-свидното – своите чеда. Дълбоко и твърдо убеден съм, че на този свят 

няма нищо по-ужасяващо, нищо по-унищожително, нищо по-



изпепеляващо от загубата на дете. Единственото по-страшно нещо, по-

неописуемо ужасно нещо, е да бъдеш родител на починало дете. 

И днес на този ден част от моите молитви са насочени към тези хора. 

Моля Бог да им даде сили да носят непоносимия кръст, който се е 

стоварил на плещите им. 

Нямам никаква представа и не искам да имам, какво е да си родител на 

починало дете. Мога само да се досещам, но не изцяло, мога само да 

състрадавам – но не до край, мога само да съчувствам – но не до край. 

Мога само да сведа глава пред мъката им и да замълча. Да замълча, 

защото, каквото и да кажа ше е жалко, а може и да нарани. 

Господи, дай сили на тези хора. Дай сили и дух, за да живеят. 

Господи, упокой душите на моите близки, за които само ти знаеш, колко 

много ми липсват. 

И на този ден се питам, колко бездуховен, безчувствен изрод трябва да 

бъдеш, за да оказваш насилие над някого? Каквото и да било насилие? 

Какъв духовен цървул трябва да е човек, за ходи на църква и да проклина 

– когото и да е, за каквото и да е. 

Господи, как и кога хората губят душите си? Така ги губят, че дори 

смъртта не е в състояние да им разкрие тази загуба. 

 

*** 

Ей, на! Едни такива хаотични мисли се въртят между двете ми уши цял 

ден. Изпитах дълбока и непреодолима потребност да ги споделя. Да ги 

споделя най-паче със себе си. А сега и с другите. Стига някой да иска да 

чете и да разбира брътвежите на един стар глупак. Е, за това, последното, 

за разбирането, нямам нито надежди, нито илюзии. 

Божидар Ивков 

 

 


